Adresát

Podací značka

2020

Tip: Toto přiznání můžete také vyplnit a
odeslat v papírové podobě prostřednictvím
portálu FinanzOnline (bmf.gv.at) - kdykoli
a bez speciálního softwaru.

Přiznání L1 za účelem vyrovnání daně u zaměstnankyň a zaměstnanců za rok 2020
Jak správně vyplnit tento tiskopis?
- Všechny údaje musejí být pravdivé
- Pište VELKÝMI PÍSMENY a pouze černou nebo modrou
barvou – pole s částkami v eurech a centech
- V každém případě musejí být vyplněna tučně ohraničená pole
- Příslušné hodící se body označujte křížkem

Jaké přílohy jsou k dispozici pro tento tiskopis?
- L 1ab pro mimořádné životní náklady
- L 1k pro děti
- L 1k-bF pro rodinný bonus Plus ve zvláštních případech
- L 1d pro speciální zohlednění zvláštních výdajů
- L 1i pro přeshraniční záležitosti
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Prohlášení o ochraně údajů na bmf.gv.at/datenschutz
nebo jako papírový dokument na všech
úřadovnách finanční a celní správy

Finanční úřad v Rakousku
PO Box 260
1000 Vídeň

Doplňující informace lze nalézt také v daňové knize – Steuerbuch 2021 (bmf.gv.at) a v průvodci vyplněním L 2

1.

Údaje o osobě

1.1

RODNÉ JMÉNO NEBO PŘÍJMENÍ

1.2

JMÉNO

1.3

1.4 10místné číslo sociálního pojištění
podle e-card

1.5

DO ŠEDÉHO POLE, PROSÍM, NIC
NEZAPISUJTE

muž

1.7

transgender/různé/
nerozhodnuto

Osobní stav k 31. 12. 2020 (zaškrtněte, prosím, pouze jedno políčko)

vdaná resp. ženatý/v registrovaném partnerství
svobodná(-ý)

bmf.gv.at

1.6 Datum narození (není-li k dispozici
číslo sociálního pojištění, nutno vždy vyplnit)

Pohlaví

žena

TITUL

1)

žijící trvale odloučeně

2.

Aktuální adresa bydliště

2.1

ULICE

2.2

Číslo domu

2.6

OBEC

2.7

Poštovní směrovací číslo

3.

Partner/ka 1)

3.1

RODNÉ JMÉNO NEBO PŘÍJMENÍ

3.2

JMÉNO

3.4

10místné číslo sociálního pojištění
podle e-card

2.3

2.8

od (u svobodných není datum vyžadováno)

v poměru družky/druha

1)

rozvedená(-ý)

vdova/
vdovec

Podlaží

D D M M R R R R

D D M M R R R R

2.4 Číslo dveří

2.5 STÁT BYDLIŠTĚ 2)

Telefonní číslo

3.3 TITUL

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

D D M M R R R R
1)

2)

Partnerkou/partnerem se rozumí manžel/ka a registrovaný(á) partner/ka. Dále družka/druh s nejméně jedním dítětem, na které
byly po dobu nejméně sedmi měsíců pobírány rodinné přídavky (§ 106, odst. 3 zákona o dani z příjmů – EStG 1988). Tyto osoby jsou
dále – není-li uvedeno jinak – označovány jako „partnerka/partner‟.
Pouze pokud se aktuální místo bydliště nenachází v Rakousku, zadejte mezinárodní registační značku vozidla příslušného státu
bydliště (např. D pro Německo, H pro Maďarsko, SK pro Slovensko, CZ pro Českou republiku)
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4.

Počet tuzemských zaměstnavatelů/subjektů vyplácejících penze
Počet tuzemských subjektů vyplácejících mzdu nebo penzi v roce 2020
Pokud nejsou vykázány žádné příjmy, zapište hodnotu 0 (nula). Mzdový list není nutné přikládat.

4.1

Následující příjmy se nepočítají do „počtu subjektů vyplácejících mzdy nebo penze‟:
Nemocenská, příjmy na základě šeku za služby, podpora v nezaměstnanosti, pomoc v nouzi, překlenovací výpomoc, příspěvek
na péči v karenční době, odměny za vojenská cvičení, cvičení záloh a cvičení vojska ve zbrani, refundované povinné příspěvky na
sociální pojištění, příjmy z fondu pojištění pro případ insolvence zaměstnavatele, příspěvek v době mateřství (Wochengeld), příspěvek
na rehabilitaci, příspěvky na pokračující vzdělávání a vzdělávání při zaměstnání na částečný úvazek ad., příjmy z podnikového
sociálního pojištění nebo z pokladny pro dovolenou a odbytné zaměstnanců v oblasti stavebnictví.
Jestliže jste pobíral/a více penzí, které již byly společně zdaněny daní ze mzdy, zapisuje se pro tyto společně zdaněné penze
jediný subjekt vyplácející penzi.
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4.2 Příjmy osvobozené od daně na základě mezinárodních právních úmluv
(např. OSN, UNIDO)

725

Pro příjmy ze závislé pracovní činnosti bez odpočtu daně ze mzdy použijte přílohu L 1i.

5.

Odečitatelná částka pro jedinou osobu výdělečně činnou, odečitatelná částka pro samoživitele 3)

Upozornění k bodu 5.1 a 5.2: Vyžadováno pobírání rodinných přídavků na alespoň jedno dítě podle bodu 5.3

5.1
Žádám u uplatnění odečitatelné částky pro jedinou osobu výdělečně činnou a prohlašuji, že moje partnerka/můj partner
		takový nárok neuplatňuje.
5.2

Žádám o uplatnění odečitatelné částky pro samoživitele.

Počet dětí, na které jsem já nebo moje partnerka/můj partner po dobu nejméně sedmi měsíců pobíral/a rodinné
přídavky.
Pro daňové zohlednění dětí použijte pro každé dítě vlastní přílohu L 1k, resp. L 1k-bF.

5.3

5.4
Pro započtení dodatečných přídavků na děti prohlašuji, že jsem v příslušném roce pobíral po dobu méně než 330 dní podporu v
		nezaměstnanosti, pomoc v nouzi, čerpal překlenovací úvěr nebo pobíral základní dávky sociálního zabezpečení nebo minimální příjem.

6.

Výše příjmů manželky/manžela nebo registrované partnerky/registrovaného partnera
Zaškrtněte pouze v případě, že jste již nezaškrtl/a bod 5.1 (odečitatelná částka pro jedinou osobu výdělečně činnou).

Prohlašuji, že roční příjmy mé manželky/mého manžela nebo mé registrované partnerky/mého registrovaného partnera nepřekročily
částku 6 000 EUR.
Upozornění: V tomto případě náleží zvýšená částka na mimořádné výdaje s horní hranicí (9.1, 9.2), nižší spoluúčast u mimořádných
životních nákladů a náhrada výdajů manželky/manžela nebo registrované partnerky/ registrovaného partnera v důsledku
zdravotního postižení (tiskopis L 1ab).

7.

Zvýšená odečitatelná částka pro důchodce

Žádám u uplatnění odečitatelné částky pro důchodce.
Předpoklady: Vlastní příjmy z důchodu nepřesáhly částku ve výši 25 000 EUR, bez nároku na odečitatelné částky podle bodu
5, vdaná/ženatý nebo žijící v registrovaném partnerství a příjmy manželky/manžela nebo registrované/ho partnerky/partnera
nepřesáhly částku ve výši 2 200 EUR za rok.

8.

Příplatek za více dětí

Uplatňuji nárok na příplatek za více dětí na rok 2021, neboť za rok 2020 byly přinejmenším občasně pobírány rodinné přídavky na
nejméně 3 děti a příjem domácnosti nepřesáhl částku ve výši 55 000 EUR.
Upozornění: 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.

9.

Zvláštní výdaje

Které zvláštní výdaje jsou poskytovány automaticky a není nutné je přiznávat?
Následující zvláštní výdaje zohledňujeme výlučně na základě údajů poskytnutých ze strany organizace, předaných elektronickou cestou:
• povinné příspěvky zákonem uznaným církvím nebo náboženským společnostem
• finanční dary oprávněným příjemcům
• příspěvky na dobrovolné připojištění v rámci zákonného důchodového pojištění a na dokoupení doby trvání pojištění

Co dělat, došlo-li během přenosu k chybám?
Předané údaje jsou k nahlédnutí na FinanzOnline. Pokud je v těchto údajích chyba nebo pokud něco chybí, musíte se za účelem
vyjasnění obrátit přímo na příjemce platby. Pouze tito mohou cokoli opravit nebo předat chybějící informace.
Přílohu L 1d použijte ke zohlednění příspěvků církvím nebo pojistných příspěvků, které se odchyluje od elektronickou cestou
předaných údajů, nebo pro zvláštní výdaje zaplacené zahraničním organizacím.
9.1

Úhrn všech pojistných částek a příspěvků (dobrovolné nemocenské, úrazové a životní
pojištění, zaopatření pozůstalých a pojištění za účelem poskytnutí pozůstalostních
příspěvků), příspěvky penzijním pojišťovnám, dobrovolné připojištění v rámci
zákonného penzijního pojištění Odečitatelné již pouze do roku 2020, byla-li

smlouva uzavřena/návrh podán před 01.01.2016.

9.2

3)

Úhrn všech příspěvků a splátek půjček a úroků, které byly vynaloženy za účelem
pořízení a výstavby nebo rekonstrukce obytných prostorů Odečitatelné již pouze

455

do roku 2020, bylo-li příslušné opatření přijato před 01.01.2016.

456

9.3

Renty nebo trvalá břemena (např. doživotní nebo zaopatřovací renty)

280

9.4

Náklady na daňové poradenství

460

Informace o požadavcích naleznete v průvodci vyplněním L 2

L 1-CZ-2020
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10. Paušální sazba pro dojíždějící do zaměstnání/„pendlereuro“

Vyplňujte pouze v případě, že částka již nebyla ve správné výši zohledněna Vaší zaměstnavatelkou/Vaším zaměstnavatelem.
Upozornění: Kódy 718 a 916 musí být vyplněny společně. Výpočet podle kalkulačky pro výpočet nároků při pravidelném dojíždění
do zaměstnání na bmf.gv.at/pendlerrechner/.
10.1 Paušál pro osoby pravidelně dojíždějící do zaměstnání – částka za rok,
která jim skutečně náleží

718

Pendlereuro – částka za rok, která dojíždějícím skutečně náleží

916

10.2

11. Náklady na dosažení, udržení a zajištění příjmů
11.1

Náklady na dosažení, udržení a zajištění příjmů bez započtení paušální částky na náklady na dosažení, udržení a zajištění příjmů

717

11.1.2 Povinné příspěvky na základě zaměstnání malého rozsahu a povinné příspěvky za
spolupojištěné rodinné příslušníky a rovněž vlastní zaplacené příspěvky na sociální
pojištění

274
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11.1.1 Odborové příspěvky a ostatní příspěvky profesním svazům a zájmovým
zastoupením – skutečně příslušející roční částka – vyjma příspěvku závodní radě.
Vyplňujte pouze v případě, že tato částka již nebyla ve správné výši zohledněna
(ve výplatní listině) Vaším zaměstnavatelem.

Další náklady na dosažení, udržení a zajištění příjmů – Uveďte, prosím, vždy příslušnou roční částku výdajů po odečtení od daně
osvobozených náhrad nebo úhrad. Činí-li výše nákladů na dosažení, udržení a zajištění příjmů méně než 132 EUR za rok, není je nutno
zapisovat. 4)

11.2

Náklady na dosažení, udržení a zajištění příjmů se započtením paušální částky na náklady na dosažení, udržení a zajištění příjmů

11.2.1 Přesné označení Vaší profesní činnosti (např. KUCHAŘ, PRODAVAČKA; nepostačuje údaj typu státní ZAMĚSTNANEC, DĚLNÍK)

11.2.2 Pracovní pomůcky
(u nákupů nad 800 EUR zde zadejte pouze roční odpis)

11.2.3 Odborná literatura
(nikoli všeobecně vzdělávací publikace jako slovníky, encyklopedie, noviny atd.)
11.2.4 Cestovní výdaje v souvislosti s výkonem profese
(bez výdajů na dojíždění mezi bydlištěm a pracovištěm a cesty domů za
rodinou)

719
720
721

11.2.5 Náklady na pokračující vzdělávání, školení a rekvalifikace

722

11.2.6 Náklady na cesty domů za rodinou

300

11.2.7 Náklady za vedení dvojí domácnosti

723

11.2.8 Ostatní náklady na dosažení, udržení a zajištění příjmů, nespadající pod body
11.2.2 a 11.2.7 (např. příspěvek podnikové radě)

724

11.2.9 Pro uplatnění paušálu pro příslušnou profesní skupinu uveďte:
A: Umělkyně/umělci
FM: Lesní dělnice/dělníci vykonávající práce s motorovou pilou
B: Divadelníci,
FO: Lesní dělnice/dělníci nevykonávající práce s motorovou pilou,
filmové herečky/filmoví herci
Lesnice/lesníci, profesionální lovčí zvěře v revírní službě
F: Televizní pracovníci
HA: Domovnice/domovníci, pokud
J: Novinářky/novináři
spadají pod režim zákona o domovnících
M: Hudebnice/hudebníci
HE: Osoby pracující doma
Povolání - krátké označení

Období výkonu činností: Začátek – Konec

D D M M

do

D D M M

D D M M

do

D D M M

V:
P:
E:

Zástupkyně/zástupci
Členové městského,
obecního nebo místního
zastupitelstva
Expatrianti ve smyslu
§ 1, č. 11 vyhlášky 5)

Obdržené náhrady

12. Mimořádné životní náklady

Pro uplatnění mimořádných životních nákladů použijte Přílohu L 1ab. Pro uplatnění
mimořádných životních nákladů na děti použijte pro každé dítě jednu Přílohu L 1k.

4)

O imigrační příspěvek pro vědce a výzkumné pracovníky (§ 103 odst. 1a zákona o dani z příjmů/EStG 1988) lze zažádat pouze
prostřednictvím tiskopisu E 1.

5)

Expatrianti jsou zaměstnankyně/zaměstnanci, které/kteří jsou dočasně zaměstnány(i) z pověření zahraničního zaměstnavatele v Rakousku
v rámci pracovního poměru se společností rakouské koncernové skupiny nebo s rakouskou provozovnou zahraničního zaměstnavatele.
Obdržené náhrady za cestovní náklady iSd § 26 čl. 4 EStG 1988 nelze odečíst.   

L 1-CZ-2020
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13. Průkaz oběti, úřední osvědčení
Jsem držitelem průkazu oběti a/nebo úředního osvědčení na základě svého pronásledování z politických důvodů v období let 1938 až 1945.

14. Bankovní spojení (Zná-li finanční úřad údaje týkající se Vašeho bankovního spojení, probíhá převod zůstatku automaticky
na tento účet, za předpokladu, že neexistuje daňový nedoplatek.)

14.1 IBAN (vyplňte pouze tehdy, pokud jste finančnímu úřadu dosud nesdělil(a) údaje o bankovním spojení, nebo jste tyto změnil/a)

        Tyto kódy (IBAN, BIC) najdete na svém výpisu z účtu a na své
platební kartě.
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14.2 BIC [vyplňte pouze v případě, že IBAN
nezačíná písmeny AT a banka příjemce
není účastníkem jednotné oblasti pro
platby v eurech (SEPA)]

14.3
Žádám o vyplacení v hotovosti (Mějte, prosím, na zřeteli, že
			 finanční hotovost si lze na poště vyzvednout pouze osobně)

15. Výměr částky osvobozené od daně
15.1

Nepřeji si výměr částky osvobozené od daně.

15.2

Žádám o výměr nižší částky osvobozené od daně v roční výši

449

16. Přílohy

Zaškrtněte, které další přílohy předkládáte společně s tímto přiznáním L 1. U L 1k nebo L 1k-bF zadejte také počet.

Příloha L 1ab pro mimořádné životní náklady

Příloha L 1d pro speciální zohlednění zvláštních výdajů
Příloha L 1i pro přeshraniční záležitosti

Počet příloh L 1k na dítě (pro každé dítě se musí použít vlastní příloha L 1k)

Počet příloh L 1k-bF pro rodinný bonus Plus ve zvláštních případech (pro každé dítě se musí použít vlastní příloha L 1k-bF).

Upozornění

Rodinný bonus Plus a odečitatelná částka pro jedinou osobu výdělečně činnou / odečitatelná částka pro samoživitele
Pokud byly Rodinný bonus Plus nebo odečitatelná částka pro jedinou osobu výdělečně činnou / odečitatelná částka pro samoživitele
již zohledněny u zaměstnavatele, musí být o něj/ni v každém případě zažádáno v rámci ročního zúčtování daní zaměstnance, jinak může
dojít k nechtěnému doplatku. Pro zohlednění rodinného bonusu Plus použijte přílohu L 1k nebo - ve zvláštních případech - přílohu L 1k-bF.

Mezistátní výměna informací
Mezinárodní úmluvy upravují vzájemnou výměnu informací mezi finančními správami jednotlivých zemí. Tímto způsobem získáváme
informace o lidech žijících v Rakousku, týkající se jejich příjmů a majetku v zahraničí. Rovněž takto předáváme informace o příjmech
získaných v Rakousku nebo o zde existujícím majetku, pokud příslušné osoby žijí v zahraničí.

Originály dokumentů a dokladů
Uchovávejte své originály dokumentů a dokladů po dobu nejméně 7 let pro případnou kontrolu. Společně s tímto přiznáním nám nezasílejte
žádné další podklady za účelem doložení údajů.

Prohlášení o správnosti a úplnosti

Svým podpisem stvrzuji, že všechny údaje jsou pravdivé. Beru na vědomí, že za uvedení nesprávných nebo neúplných údajů hrozí trestněprávní
postih.
Daňové zastoupení (jméno/název, adresa, telefonní číslo/číslo faxu)

Datum, podpis
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