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Podací značka

Tento tiskopis se zpracovává strojově, proto ho vyplňujte HŮLKOVÝM PÍSMEM a používejte výhradně černou nebo modrou barvu
náplně. Údaje o finančních částkách jsou v eurech a centech (zarovnané zprava). Odevzdávejte pouze originály tiskopisů, neboť kopie
nedokáže stroj zpracovat. Strojově rovněž není možné zpracovat záznamy nacházející se mimo zadávací pole.
Tučně zvýrazněná pole je nutno vždy vyplnit.
10místné číslo sociálního pojištění podle e-card

1)

Datum narození (není-li k dispozici číslo sociálního pojištění, nutno vždy vyplnit)
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Prohlášení o ochraně údajů na www.bmf.gv.at/datenschutz
nebo jako papírový dokument na všech úřadovnách finanční
a celní správy

Finančnímu úřadu

RODNÉ PŘÍJMENÍ NEBO PŘÍJMENÍ (HŮLKOVÝM PÍSMEM)

JMÉNO (HŮLKOVÝM PÍSMEM)

TITUL (HŮLKOVÝM PÍSMEM)

Žádost o příplatek za více dětí na základě poměrů roku 2018
Dříve, než začnete tiskopis vyplňovat si, prosím, přečtěte pokyny na 2. straně!

Hodící se údaj, prosím, zaškrtněte!

1. Další údaje k osobě

DO TOHOTO ŠEDÉHO POLE,
PROSÍM, NIC NEZAPISUJTE

1.1 Pohlaví
muž

žena

1.2 Osobní stav k 31.12.2018 (Zaškrtněte, prosím, pouze jedno políčko) 2) od (u svobodných není datum vyžadováno)
vdaná resp. ženatý / žijící v registrovaném partnerství
svobodná(ý)

žijící trvale odloučeně

žijící v poměru družky/druha

rozvedená(ý)

vdova/vdovec

2. Adresa současného bydliště
2.1 ULICE (HŮLKOVÝM PÍSMEM)

2.2 Číslo domu

2.3 Podlaží

2.4 Číslo dveří

2.5 Stát

3)

2.6 OBEC (HŮLKOVÝM PÍSMEM)

www.bmf.gv.at

2.7 Poštovní směrovací číslo 		
2.8 Telefonní číslo

3. Partnerka/partner

3.1 RODNÉ PŘÍJMENÍ nebo PŘÍJMENÍ (HŮLKOVÝM PÍSMEM)

3.2 JMÉNO (HŮLKOVÝM PÍSMEM)			

3.4 10místné číslo sociálního pojištění
podle e-card 1)

1)
2)
3)

3.3 TITUL (HŮLKOVÝM PÍSMEM)

3.5 Datum narození (DDMMRRRR) (Není-li k dispozici
číslo sociálního pojištění, nutno vždy vyplnit)

Zde prosím zadejte úplné 10místné číslo pojistky přidělené rakouskou sociální pojišťovnou.
Manžel/ka, družka/druh a registrovaná partnerka/registrovaný partner jsou dále jednotně označováni jako „partner/ka“.
Zadejte, prosím, mezinárodní registrační značku vozidla. Vyplňujte pouze v případě, že se místo současného bydliště nenachází v
Rakousku.
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4. Bankovní spojení (zvláštní žádosti o navrácení není zapotřebí, vyplacení probíhá zásadně z úřední povinnosti, jestliže
neexistuje nedoplatek na odvodech)

4.1 IBAN (vyplňte pouze v případě, že jste svému finančnímu úřadu dosud nesdělil/a ŽÁDNÉ bankovní údaje , nebo v případě,
že došlo k jejich změně)

4.2 BIC [vyplňte pouze v případě, že IBAN nezačíná
písmeny AT a banka příjemce není účastníkem jednotné
oblasti pro platby v eurech (SEPA)]

Upozornění: Tyto kódy (IBAN,
BIC) najdete na svém výpisu z účtu
a na své platební kartě.
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Žádám o vyplacení v hotovosti (Mějte, prosím, na zřeteli:
peněžní částky si lze na poště vyzvednout výhradně osobně)

5. Příjmy v kalendářním roce 2018
5.1

Neměl/a jsem žádné zdanitelné příjmy.

5.2

Měl/a jsem zdanitelné příjmy; zdanění těchto příjmů (tiskopis L 1 resp. tiskopis E 1) neprobíhá.

5.3
		

V mých příjmech jsou obsaženy (rovněž) příjmy ze zemědělské a lesnické činnosti.
Jednotná hodnota ploch obhospodařovaných ve vlastní režii činí v EUR:

6.

Příplatek za více dětí

Uplatňuji nárok na příplatek za více dětí na rok 2019, neboť za rok 2018 byly přinejmenším občasně pobírány přídavky na nejméně 3 děti
a příjem domácnosti nepřesáhl částku ve výši 55 000 EUR.
Jestliže jste po dobu delší 6 měsíců žil/a v manželství, partnerství jako druh/družka nebo registrovaném partnerství, musí být
při výpočtu limitní částky ve výši 55 000 EUR zohledněn rovněž příjem manželky/manžela resp. partnerky/partnera.

7. Prohlášení partnerky/partnera o vzdání se práva
7.1

Vzdávám se práva na příplatek za více dětí ve prospěch žadatelky/žadatele.
Podpis osoby vzdávající se práva

Datum

Prohlašuji, že jsem tyto údaje vyplnil/a na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí správně a v úplnosti. Jsem obeznámen se skutečností,
že uvedení nesprávných nebo neúplných údajů je trestné.
Daňové zastoupení (jméno/název, adresa, telefonní číslo)

Datum a podpis žadatelky/žadatele

Upozornění:

O příspěvek za více dětí je za každý kalendářní rok zásadně nutno požádat prostřednictvím přiznání k dani za účelem vyrovnání (pro zaměstnance),
(tiskopis L 1 resp. tiskopis E 1). Nedochází-li u žadatele k vyrovnání daně (pro zaměstnance), nebo v rámci zdanění nedochází k úhradě odečitatelné
částky pro jedinou osobu výdělečně činnou nebo odečitatelné částky pro samoživitele, může si prostřednictvím tohoto tiskopisu požádat o příplatek
za více dětí.
Příplatek za více dětí náleží:
• jestliže jste v roce 2018 sama/sám nebo společně s druhým z rodičů pobíral/a rodinné přídavky na nejméně tři děti a
• (rodinné) příjmy v roce 2018 nepřekročily částku ve výši 55 000 EUR.
Příplatek za více dětí je vyplácen v zákonem stanovené výši 20 EUR měsíčně za třetí a každé další dítě.

Při výpočtu příjmů (rodiny) ve výši 55 000 EUR je třeba zahrnout zdaňované příjmy. V případě příjmů ze závislé činnosti je nutno částku pod
kódem 245 mzdového listu snížit o daňově účinné náklady na dosažení, udržení a zajištění příjmů, zvláštní výdaje a mimořádné životní náklady,
zohledňované v rámci vyrovnání daně u zaměstnankyň a zaměstnanců.

O příplatek za více dětí může zásadně požádat pouze samotná(ý) příjemkyně/příjemce rodinných přídavků. Příjemkyně/příjemce rodinných
přídavků se může svého práva na příplatek za více dětí vzdát ve prospěch partnerky/partnera, u které/ho je prováděno vyrovnání daně (pro
zaměstnance).
Pobírají-li oba z rodičů na děti žijící s nimi ve společné domácnosti rodinné přídavky, může jeden z obou rodičů požádat o příplatek za více dětí,
pokud s tím druhý z rodičů vysloví souhlas v podobě písemného vzdání se práva.
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