2018

Záznam o prijatí

Tento formulár je načítavaný strojovo, píšte preto PALIČKOVÝM PÍSMOM a používajte výhradne iba čiernu alebomodrú farbu. Údaje
o čiastkach v EURÁCH a eurocentoch (zarovnané k pravému okraju). Odovzdávajte iba originálne formuláre, pretože kópie sa nedajú
strojovo načítať. Údaje zapísané mimo políčok formulárov taktiež nie je možné načítať strojovo.
Zvýraznené políčka musíte vyplniť v každom prípade.
Dátum narodenia (ak nie je k dispozícii číslo

10-miestne číslo sociálneho poistenia podľa e-card
(elektronická karta zdravotného poistenia) 1)

sociálneho poistenia, v každom prípade vyplniť)
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Vyhlásenie o ochrane údajov na www.bmf.gv.at/datenschutz
alebo na papieri vo všetkých finančných správach a colniciach

Finančnej správe

RODNÉ MENO ALEBO PRIEZVISKO (PALIČKOVÝM PÍSMOM)

TITUL (PALIČKOVÝM PÍSMOM)

MENO (PALIČKOVÝM PÍSMOM)

Žiadosť o príplatok pre viacdetné rodiny na základe pomerov
z roku 2018
Pred vyplnením si, prosím, prečítajte oznámenia na strane 2!

		 Čo sa hodí, prosím, označte krížikom!

1. Ďalšie informácie o osobe
1.1 Pohlavie

TOTO ŠEDÉ POLÍČKO,
PROSÍM, NEPOPISUJTE

mužské

ženské

od (v prípade slobodný/slobodná
nie je dátum potrebný)

1.2 Rodinný stav dňa 31. 12. 2018 (označte, prosím, krížikom iba jedno políčko) 2)
ženatý/vydatá/žijúci/žijúca v registrovanom partnerstve

žijúci/žijúca v súžití

slobodný/slobodná

rozvedený/rozvedená

žijúci/žijúca trvalo oddelene

ovdovelý/
ovdovelá

2. Aktuálna adresa bydliska
2.1 ULICA (PALIČKOVÝM PÍSMOM)

2.2 Číslo domu

2.3 Schodisko

2.4 Číslo dverí

2.5 Krajina

3)

2.7 Poštové smerovacie číslo 		
2.8 Telefónne číslo

3. Partnerka/partner

3.1 RODNÉ MENO alebo PRIEZVISKO (PALIČKOVÝM PÍSMOM)

Pr

www.bmf.gv.at

2.6 MESTO/OBEC (PALIČKOVÝM PÍSMOM)

3.2 MENO (PALIČKOVÝM PÍSMOM)			

3.4 10-miestne číslo sociálneho poistenia podľa
e-card (elektronická karta zdravotného poistenia) 1)

1)
2)
3)

3.3 TITUL (PALIČKOVÝM PÍSMOM)

3.5 Dátum narodenia (DDMMRR) (ak nie je k dispozícii
číslo sociálneho poistenia, v každom prípade vyplniť)

Tu, prosím, zadajte celé 10 miestne číslo poistenia pridelené rakúskou sociálnou poisťovňou.
Manželka/manžel, družka/druh a partnerka/partner registrovaného partnerstva sa ďa-lej jednotne označujú ako „partnerka/partner“
Zadajte, prosím, medzinárodnú štátnu poznávaciu značku motorového vozidla. Vypĺňa sa iba vtedy, ak miesto súčasného bydliska nie
je v Rakúsku.
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4. Bankové spojenie (Osobitná žiadosť o vrátenie platby nie je potrebná, vyplatenie je realizované zásadne úradnou cestou,
pokiaľ nepretrváva nedoplatok odvodov)

4.1 IBAN (vyplňte iba vtedy, pokiaľ ste svojej finančnej správe ešte ŽIADNE bankové údaje neoznámili, alebo sa tieto údaje zmenili)

4.2 BIC [vyplňte iba vtedy, pokiaľ sa IBAN nezačína
s AT a banka príjemcu sa nezúčastňuje na
jednotnom európskom platobnom styku (SEPA)]

Oznámenie: Tieto kódy (IBAN, BIC) nájdete na svojom výpise z
účtu na svojej platobnej karte.
Žiadam o vyplatenie v hotovosti (venujte, prosím, pozornosť
nasledovnému: peňažné čiastky sa vyberajú výhradne osobne
na pošte)

os
fo ím
rm ,
ul vš
ár et
i, ky
te p
nt ot
o re
pr b
ek né
la úd
d
sl aje
úž u
i l ve
en ď
ak te
o vú
po ra
dp dn
or om
a.

5. Príjmy v kalendárnom roku 2018
5.1

Nemala/nemal som žiadne zdaniteľné príjmy.

5.2

Mala/mal som zdaniteľné príjmy; predpis daní týchto príjmov (formulár L 1, resp. formulár E 1) sa neuskutoční.

5.3
		

V mojich príjmoch sú (taktiež) obsiahnuté príjmy z poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva . Jednotková hodnota samostatne obhospodarovaných plôch činí v eur:

6.

Príplatok pre viacdetné rodiny

Za rok 2019 si nárokujem príplatok pre viacdetné rodiny, pretože za rok 2018 boli minimálne čiastočne poberané rodinné prídavky
na minimálne 3 deti a príjem domácnosti neprekročil 55 000 eur.
Pokiaľ ste viac ako 6 mesiacov žili v manželstve, súžití alebo v registrovanom partnerstve, musíte pri výpočte hranice vo výške
55 000 eur zohľadniť aj príjem (manželky) partnerky/(manžela) partnera.

7. Prehlásenie o zrieknutí partnerky/partnera
7.1

Zriekam sa príplatku pre viacdetné rodiny v prospech osoby podávajúcej žiadosť.
Podpis osoby, ktorá sa zrieka

Dátum

Vyhlasujem, že som údaje vyplnil/vyplnila podľa najlepšieho vedomia a svedomia správne a úplne. Som si vedomý/-á, že nesprávne alebo
neúplné údaje sú trestne stíhateľné.
Zástupca pre daňové záležitosti (priezvisko, adresa, telefónne/faxové
číslo)

Dátum a podpis žiadateľky/žiadateľa

Oznámenia

O príplatok pre viacdetné rodiny je potrebné za každý kalendárny rok zásadne žiadať cestou predpisu daní (zamestnanca) (formulár L 1, resp.
formulár E 1). Pokiaľ sa pre žiadateľa neuskutoční predpis daní (zamestnanca) alebo náhrada odpočítateľnej čiastky samoživiteľa alebo osamelého
rodiča v predpise daní, môžete o príplatok pre viacdetné rodiny požiadať prostredníctvom tohto formulára.
Príplatok pre viacdetné rodiny prislúcha,
• pokiaľ ste Vy sama/sám alebo spoločne s druhým rodičom spoločne v roku 2018 poberala/poberal na minimálne tri deti rodinné prídavky a
• a (rodinný) príjem v roku 2018 nepresiahol čistku vo výške 55 000 eur.
Príplatok pre viacdetné rodiny sa vypláca v zákonom stanovenej výške 20 eur mesačne pre tretie a každé jedno ďalšie dieťa.

Pr

Pre výpočet (rodinného) príjmu vo výške 55 000 eur je potrebné zohľadniť zdaniteľný príjem. Pri príjmoch zo závislej činnosti je potrebné znížiť
čiastku v identifikačnom čísle 245 výplatnej pásky o daňovo účinné výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov, mimoriadne výdavky a
mimoriadne náklady, ktoré sa majú zohľadniť pri vymeraní dane zamestnancov/zamestnankýň.
O príplatok pre viacdetné rodiny môže zásadne žiadať iba samotná poberateľka rodinných prídavkov/samotný poberateľ rodinných prídavkov.
Poberateľka rodinných prídavkov/poberateľ rodinných prídavkov sa môže zriecť príplatku pre viacdetné rodiny v prospech partnerky/partnera, pre
ktorú/ktorého sa uskutoční predpis daní (zamestnanca).
Ak na deti nachádzajúce sa v spoločnej domácnosti poberajú rodinné prídavky obaja rodičia, môže jeden z rodičov požiadať o príplatok pre viacdetné
rodiny, pokiaľ k tomu druhý rodič udelí svoj súhlas písomným zrieknutím sa.
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