Adresát

Podací značka

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

Příloha L 1i pro rok 2020 k tiskopisu L 1 nebo E 1

2020

• Příjmy ze závislé činnosti bez srážek daně ze mzdy
• Dodatečné údaje v případě splnění určitých přeshraničních kritérií
• Žádost o neomezenou daňovou povinnost (§ 1, odst. 4 zákona o dani z příjmů - EStG 1988)
V jakých případech by měl být tento tiskopis použit?
Pokud jste jako daňový poplatník s omezenou daňovou povinností
pobíral(a) pouze příjmy ze závislé činnosti, použijte tiskopis L 1 a
tuto přílohu (L 1i).
Pokud jste pobíral(a) i jiné příjmy, použijte pouze přiznání k dani
z příjmu pro daňové poplatníky s omezenou daňovou povinností (tiskopis E 7); v tomto případě nesmí být tato příloha (L 1i)
použita.

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
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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

1.

Zákonná ustanovení se vztahují k zákonu o dani z příjmů - EStG
z roku 1988

Údaje o osobě

1.1 10místné číslo sociálního pojištění
podle e-card

1.2 Daňové identifikační číslo

1.3 Datum narození (není-li k dispozici

1)

číslo sociálního pojištění, nutno vždy vyplnit)

D D M M R R R R

V roce 2020 jsem měl/a bydliště nebo místo obvyklého pobytu v Rakousku a byl/a jsem

1.4

DO ŠEDÉHO POLE, PROSÍM,
NIC NEZAPISUJTE

1.4.1

osobou překračující státní hranici za účelem zaměstnání ve smyslu § 16, odst. 1, ř. 4, písm. g

1.4.2
				

zaměstnán/a u zahraniční zaměstnavatelky/zahraničního zaměstnavatele (bez povinnosti ke srážkám daně ze mzdy v
Rakousku), nebyl/a jsem však osobou překračující státní hranici za účelem zaměstnání

1.4.3
				

zaměstnán/a u v Rakousku působícího zahraničního diplomatického zastoupení nebo mezinárodní
organizace (např. UNIDO) - (tzv. sur place personal)

1.4.4

příjemkyní/příjemcem zahraničního důchodu

1.4.5

příjemkyní/příjemcem příjmů od třetí strany bez srážek daně ze mzdy (např. bonusové kilometry)

1.4.6

činná/činný ve státě, pro který dohoda o zamezení dvojího zdanění určuje metodu daňového zápočtu

Bod 1.5 vyplňujte pouze tehdy, je-li tato příloha odevzdávána společně s tiskopisem L 1.
Věnujte pozornost rovněž bodům 5. a 6.

V roce 2020 jsem neměl/a bydliště nebo místo obvyklého pobytu v Rakousku a byl/a jsem

1.5

1.5.1
				
1.5.2

příjemkyně/příjemce rakouského důchodu

1.5.3
				
				
1.5.4

bmf.gv.at

zaměstnán/a u zaměstnavatelky/zaměstnavatele s povinností ke srážkám daně ze mzdy v Rakousku (např. jako
osoba každodenně překračující hranice (pendler), sezónní zaměstnankyně/zaměstnanec atd.) 2)
2)

zaměstnán/a u zahraniční zaměstnavatelky/zahraničního zaměstnavatele (bez povinnosti ke srážkám daně ze mzdy v
Rakousku) [Na příjmy ve smyslu bodů 1.5.1 a 1.5.2 je zaměstnavatelkou/zaměstnavatelem resp. orgánem
vyplácejícím důchod předáván finančnímu úřadu výplatní lístek (L 16).]
příjemkyní/příjemcem příjmů od třetí strany bez srážek daně ze mzdy (bonusové kilometry, provize atd.)

2.

Příjmy ze závislé pracovní činnosti, ohledně níž Rakousku náleží daňová pravomoc

2.1

Příjmy BEZ mzdového výkazu (není k dispozici tiskopis L 17)

2.1.1 Příjmy (příjmy po odpočtu nákladů na dosažení, udržení a zajištění příjmů)

2)

359

Prohlašuji, že kód 359 zahrnuje výlučně příjmy z důchodu.

2.1.2 Započitatelná zahraniční daň za příjmy podle kódu 359
2.2

Příjmy, ohledně nichž je k dispozici mzdový výkaz (tiskopis L 17)

				
				
2.2.1				
1)
2)
3)

377

Počet mzdových výkazů/potvrzení (tiskopis L 17) ohledně mých příjmů podle bodů 1.4.1 až 1.4.5,
1.5.3 nebo 1.5.4. Mzdové výkazy/mzdová potvrzení připojte, prosím, pouze tehdy, nejsou-li tyto zasílány
výplatním místem v elektronické formě

Jedná-li se o přílohu k tiskopisu L 1, není třeba pole 1.2 vyplňovat.
Finančnímu úřadu zasílá mzdové výkazy/potvrzení o výplatě důchodu (L 16) zaměstnavatelka/zaměstnavatel, resp. výplatní místo důchodu.
Příjmy se zvláštními platbami musejí být vykázány v mzdovém výkazu (tiskopis L 17). Příjmy podléhající výhradě progrese se
nezapisují sem, nýbrž je nutno je zapsat jen pod kódem 453.
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2.2.2 Náklady na dosažení, udržení a zajištění příjmů týkající se příjmů dosažených v
zahraničí, které nebyly zohledněny v paušálních nákladech na dosažení, udržení
a zajištění příjmů v tiskopise L 17 3)

154

2.2.3 Náklady na dosažení, udržení a zajištění příjmů týkající se příjmů dosažených v
zahraničí, které byly zohledněny v paušálních nákladech na dosažení, udržení a
zajištění příjmů v tiskopise L 17 3)

544

2.3

Příjmy ze závislé pracovní činnosti, ohledně kterých byl zprostředkován mzdový list (mzdový list typ 24)
Náklady na dosažení, udržení a zajištění příjmů týkající se příjmů dosažených
v zahraničí, které nebyly zohledněny v tomto mzdovém výkazu 3)

Započítávaná zahraniční daň
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Země výkonu
činnosti 4)

3.

Úleva od zahraniční daně zahraniční daňovou správou

3.1

Úleva není zákonem stanovena

3.2

Úlevu jsem již obdržel

3.3

Žádal jsem o úlevu, ale dosud jsem ji neobdržel

Již obdržená nebo předpokládaná částka

775

4.

Výhrada progrese u příjmů dosažených v zahraničí

4.1

Pod výhradou progrese od daně osvobozené, v zahraničí dosažené, příjmy ze závislé
pracovní činnosti (včetně důchodů, podpory v nezaměstnanosti, nemocenské,
peněžité náhrady při úpadku zaměstnavatele, přídavků na děti atd.), po odpočtu
příslušných nákladů na dosažení, udržení a zajištění příjmů (kód 493)
Upozornění: V každém případě je nutno vyplnit kód 493. 5)

453

Při zjišťování v zahraničí dosažených příjmů osvobozených od daně (kód 453)
byly zohledněny náklady na dosažení, udržení a zajištění příjmů ve výši [v daném
případě zadejte hodnotu 0 (nula)]. 3)

493

4.3

Kód 453 zahrnuje v zahraničí dosažené příjmy z důchodů ve výši

791

5.

Žádost o stanovení daně v případě omezené daňové povinnosti (§ 102 odst. 1 ř. 3)

4.2

Stanovení daně na základě žádosti bude provedeno pouze tehdy, bude-li zaškrtnuto odpovídající výběrové políčko.

5.1
		

6.

3)
4)
5)

5.2
Žádám o stanovení daně pro své příjmy ze závislé činnosti ve
smyslu § 99, odst. 1, ř. 1, z nichž byla sražena daň ze mzdy 20%. 		

Žádám o stanovení daně pro ostatní příjmy
ze závislé pracovní činnosti.

Žádost o neomezenou daňovou povinnost (§ 1 odst. 4)

6.1
		

V roce 2020 jsem v Rakousku neměl bydliště
ani místo svého obvyklého pobytu

6.2
		
		

Podle § 1, odst. 4 žádám, abych byl pro rok 2020 považován za osobu s neomezenou daňovou povinností v Rakousku.
Mám k dispozici potřebné potvrzení svého státu pobytu (tiskopis E 9) resp. dalších států, v nichž jsem dosáhl příjmů
(např. potvrzení daňového orgánu jiného státu resp. zahraničního zaměstnavatele).

Stát pobytu v roce 2020

6.3

Příjmy ve státě pobytu v roce 2020 [Úhrnná částka (1) v tiskopisu E 9]

6.4

Další příjmy v zahraničí z jiných států, nejsou-li tyto zahrnuty v potvrzení státu pobytu.

6.5

Příjmy mého manžela/manželky, partnera/partnerky v roce 2020 (např. podle tiskopisu E 9)
Rozhodné pouze pro odečitatelnou částku pro jedinou osobu výdělečně činnou,
mimořádné výdaje s horní hranicí nebo mimořádné životní náklady.

4)

Státní příslušnost

4)

Tyto náklady na dosažení, udržení a zajištění příjmů nelze zadávat rovněž do tiskopisu L 1 nebo E 1.
Pro označení země, státu pobytu nebo státní příslušnosti zadejte mezinárodní registrační značku vozidla – např. A pro Rakousko, D pro
Německo, CZ pro Českou republiku
Tyto příjmy nesmějí být zahrnuty ani pod kódem 359, ani ve mzdovém výkazu (tiskopis L 17).

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)

L 1i-CZ-2020

Datum, podpis
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