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Záznam o prijatí

Príloha L 1k pre 2018 k formuláru L 1 alebo E 1 na zohľadnenie
•
•
•
•

nezdaniteľnej čiastky na dieťa (bod 3),
odpočítateľnej položky výživného (bod 4),
mimoriadnych nákladov na deti (bod 5)
alebo dodatočného zdanenia príspevku od zamestnávateľa na opatrovanie detí (bod 6).

1. Údaje o žiadateľke/žiadateľovi
1.2 Číslo účtu pre odvody
1.1 10 miestne číslo sociálneho poistenia podľa
Číslo finančnej správy – daňové
podľa e-card (elektronická karta zdravotného
identifikačné číslo 2)
poistenia) 1)

Čo sa hodí, prosím, označte krížikom!

fo

Zvýraznené políčka musíte vyplniť v každom prípade.
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Vyplňte, prosím, pre každé jedno dieťa samostatnú prílohu L 1k.
Informácie o daniach nájdete v Daňovej knihe 2019 [Steuerbuch 2019] (www.bmf.gv.at, Publikácie [Publikationen]) alebo ich
dostanete na Vašej finančnej správe.
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.

1.3 Dátum narodenia (ak nie je k
dispozícii číslo 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

D D M M R R R R

2. Údaje o dieťati 3)

TOTO ŠEDÉ POLÍČKO,
PROSÍM, NEPOPISUJTE

2.1 RODNÉ MENO alebo PRIEZVISKO (TLAČENÝM PÍSMOM)

2.3 10 miestne číslo sociálneho poistenia podľa
podľa e-card (elektronická karta zdravotného
poistenia) 1)

2.2 MENO (PALIČKOVÝM PÍSMOM)

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

2.5 Kód európskeho preukazu zdravotného poistenia, ak nie je k dispozícii číslo poistenia

D D M M R R R R

3. Nezdaniteľná čiastka na dieťa 4)

3.1 Nezdaniteľná čiastka na dieťa ktoré je príslušníkom domácnosti (§ 106 ods. 1
Zákona o dani z príjmov z roku 1988 (EStG 1988))

440 EUR

300 EUR
300 EUR

,v

še

4. Výživné

ím

4.1 Odpočítateľná položka výživného za dieťa, ktoré nie je príslušníkom domácnosti,
za ktoré som v nasledovnom časovom období zaplatila/zaplatil zákonom stanovené
výživné (alimenty)

Začiatok

M M

Koniec
do

M M

2018

Pr

os

www.bmf.gv.at

3.2 Nezdaniteľná čiastka na dieťa, ktoré nie je príslušníkom domácnosti (§ 106 ods. 2
Zákona o dani z príjmov z roku 1988 (EStG 1988))

4.2 Suma výživného na dieťa, ktoré sa neustále zdržuje v zahraničí
(mimo EÚ, EHP a Švajčiarska) a za ktoré neprislúcha daňový bonus na dieťa alebo
odpočítateľná položka výživného
Začiatok

Časové obdobie výživného
1)
2)
3)

4)

M M

Koniec
do

M M

2018

Tu, prosím, zadajte celé 10 miestne číslo poistenia pridelené rakúskou sociálnou poisťovňou.
Musíte vyplniť iba vtedy, ak sa táto príloha odovzdáva k formuláru E 1.
Dieťa z daňového hľadiska je dieťa, za ktoré ste Vy alebo Vaša partnerka/Váš partner poberali v zdaňovacom roku minimálne sedem
mesiacov rodinné prídavky alebo za ktoré Vám prislúcha minimálne za sedem mesiacov odpočítateľná položka výživného (§ 106 ods. 2
zákona o dani z príjmov z roku 1988 (EStG 1988)).
Nezdaniteľná čiastka na dieťa činí 440 eur, ak si ju za dieťa uplatňuje iba žiadateľka/žiadateľ (teda nie aj zo strany partnerky/partnera)
a na to isté dieťa neprislúcha žiadnej osobe s vyživovacou povinnosťou nezdaniteľná čiastka na dieťa vo výške 300 eur.
Nezdaniteľná čiastka na dieťa činí 300 eur, ak si ju na to isté dieťa uplatňuje aj partnerka/partner žiadateľky/žiadateľa, alebo ak na to
isté dieťa prislúcha osobe s vyživovacou povinnosťou nezdaniteľná čiastka na dieťa vo výške300 eur.
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5. Mimoriadne náklady
5.1 Výdavky na opatrovanie detí (bez nákladov za odborné vzdelávanie a prípravu na

povolanie v zahraničí)
(Uveďte, prosím, na tomto mieste Vami skutočne zaplatenú čiastku, odrátajúc prípadné
príspevky oslobodené od dane)

5.2 Mimoriadne náklady na dieťa bez postihnutia (napr. výdavky spojené s onemocnením)
(odrátajúc náhrady alebo odmeny)
5.3 Úhrada nákladov v percentách
(týka sa bodov 5.4 a 5.5)

%

Štát bydliska

5)

fo

Poštové smerovacie číslo

ár
i

5.4 1 Dĺžka odborného vzdelávania a prípravy na povolanie v zahraničí

,

Počet mesiacov
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5.4 Žiadam o paušál za odborné vzdelávanie a prípravu dieťaťa na povolanie v zahraničí
Rozdelenie úhrady nákladov pozri bod 5.3
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5.4.2 Údaje o mieste vzdelávania
5.5 Údaje o postihnutí dieťaťa
Rozdelenie úhrady nákladov pozri bod 5.3
5.5.1 Žiada sa o paušálnu nezdaniteľnú čiastku za postihnutie (§ 35 ods. 3) (Predpoklad:
		
min. 25% postihnutie, žiadne poberanie príspevku na opatrovanie, žiadne poberanie
		
zvýšených rodinných prídavkov) a v bode 5.5.7 sa neuplatňujú žiadne skutočné náklady
		
kvôli postihnutiu (Pozor: v bode 5.5.3 a 5.5.7 nesmiete vykonať žiaden zápis)

Stupeň postihnutia

6)

%

5.5.2 O paušálnu nezdaniteľnú čiastku na diétnu stravu sa žiada kvôli
		 Z: Cukrovke, tuberkulóze, celiakii, AIDS

Z:

		 G: Ochoreniu žlčníka, pečene, obličiek

G

		 M: Ochoreniu žalúdka, iným vnútorným ochoreniam

M

5.5.3
		
		
		

Žiada sa o paušálnu mesačnú nezdaniteľnú čiastku vo výške 262 € za závažne
postihnuté dieťa, za ktoré sa poberajú zvýšené rodinné prídavky a v bode
5.5.7 sa neuplatňujú žiadne skutočné náklady
(Pozor: V bode 5.5.1, 5.5.2 a 5.5.7 nesmiete vykonať žiaden zápis)

Začiatok

M M

Koniec

do

M M

2018

5.5.4 Mesačné poberanie opatrovaním podmienenej peňažnej dávky
		 (Oznámenie: Pri celoročnom poberaní neprináleží podľa bodu 5.5.1 nezdaniteľná
		
čiastka za postihnutie)

Začiatok

		

M M

Časové obdobie opatrovaním podmienenej peňažnej dávky

Koniec

do

M M

2018

5.5.5 Školné na osobitnú školu so starostlivosťou, resp. dielňu pre postihnuté osoby

5.5.6 Nepravidelné výdavky za pomôcky (napr. invalidný vozík, načúvací prístroj, pomôcky pre
		
nevidomých) ako aj náklady za liečebné procedúry (napr. výdavky za lekára, lieky)
		
(odpočítať prípadné náhrady výdavkov)

še

Namiesto paušálnych nezdaniteľných položiek (5.5.1, 5.5.2 alebo 5.5.3) si uplatňujem
skutočné náklady (odpočítajte, prosím, prípadné opatrovaním podmienené
peňažné dávky; Pozor: V 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.5 alebo 5.5.6 nesmiete vykonať
žiadne zápisy) Pokiaľ prislúchajú paušálne nezdaniteľné položky, musíte tieto hodnoty
zahrnúť do výpočtu.

,v

5.5.7
		
		
		
		

os

ím

6. Dodatočné zdanenie príspevku od zamestnávateľa na opatrovanie detí

Pr

6.1 Príspevok od zamestnávateľa na opatrovanie detí
(Pozor: Vyplniť iba vtedy, ak zostal príspevok pri výpočte dane zo mzdy neoprávnene
oslobodený od dane.)

5)
6)

Tu, prosím, zadajte medzinárodnú štátnu poznávaciu značku motorového vozidla. Vypĺňa sa iba vtedy, ak miesto vzdelávania nie je v Rakúsku.
Ak vlastníte preukaz ZŤP alebo rozhodnutie o klasifikácii postihnutia, ktoré musíte na výzvu finančnej správy predložiť.

Vyhlasujem, že som údaje vyplnil/-a podľa najlepšieho vedomia a svedomia správne a úplne (Nezabudnite prosím na povinné políčka!). Som si
vedomý/-á, že nesprávne alebo neúplné údaje sú trestne stíhateľné.
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Nezasielajte nám, prosím, žiadne originálne dokumenty/doklady, pretože všetky písomnosti doručené finančnej
správe po elektronickom spracovaní v súlade s ochranou údajov zlikvidujeme! Pre prípadnú kontrolu si ich ale uschovajte minimálne na 7 rokov.

Toto priznanie môžete podať aj v bezpapierovej forme prostredníctvom www.bmf.gv.at (FinanzOnline).
FinanzOnline máte k dispozícii bezplatne a 24 hodín denne. Nepotrebujete k tomu žiaden špeciálny softvér.
Zástupca pre daňové záležitosti (priezvisko, adresa, telefónne/faxové
číslo)
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