Adresované
Tip: Toto priznanie môžete vyplniť a doručiť
aj v bezpapierovej forme prostredníctvom
FinanzOnline (bmf.gv.at) – 24 hodín denne
a bez špeciálneho softvéru.

Príloha L 1d za rok 2021

2021

k formuláru L 1, E 1 alebo E 7 k osobitnému zohľadneniu mimoriadnych výdavkov:
• Od prenosu údajov sa odchyľujúce zohľadnenie príspevku tuzemskej cirkvi alebo náboženskému
spoločenstvu (bod 3)
• Zahraničné dary a príspevky/zahraničné cirkevné príspevky (bod 4)
• Prikúpenie poistných dôb a dobrovoľné pripoistenie (bod 5)
• Iba ako príloha k E 1: Odpočítanie mimoriadnych výdavkov prevádzkových darov a príspevkov/oprava
prenosených údajov ohľadom mimoriadnych výdavkov v prípade prevádzkových finančných príspevkov (bod 6)
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Vyhlásenie o ochrane údajov na bmf.gv.at/datenschutz
alebo na papieri na všetkých finančných a colných úradoch

Finanzamt Österreich
Postfach 260
1000 Viedeň

Záznam o prijatí

Dôležité: Tento formulár NEPOUŽÍVAJTE na opravu chýb v automaticky prenesených údajoch k bodu 3 a k bodu 5. Ak boli Vami zaplatené
čiastky chybou podporovanej organizácie oznámené (prenesené) Finančnému úradu nesprávne alebo vôbec, obráťte sa za účelom vyjasnenia
priamo na príjemcu platby. Iba tie môžu prostredníctvom prenosu opravy alebo dodatočného prenesenia údajov opraviť Vaše mimoriadne výdavky.
Ako tento formulár vyplníte správne?
- Všetky údaje musia byť pravdivé
- Použite pre každé jedno daňové priznanie (L 1, E 1 alebo E 7) iba jednu prílohu
- Vyplňte VEĽKÝMI PÍSMENAMI a iba čiernou alebo modrou farbou – políčka s čiastkami v eurách a eurocentoch
- Hrubo orámované políčka musíte vyplniť v každom prípade
- Body, ktoré sú príhodné, označte krížikom

Doplňujúce informácie nájdete v pomocníkovi pri vypĺňaní L 1d-Erl a v Daňovej knihe 2022 (Steuerbuch 2022) (bmf.gv.at)
Zákonné ustanovenia sa vzťahujú na zákon o dani z príjmov (EStG 1988)

1.

Informácie o osobe

1.1 10 miestne číslo sociálneho poistenia
      podľa e-card (elektronická karta zdravotného
1.2 Daňové identifikačné číslo 1)
poistenia)

1.3 Dátum narodenia (ak nie je k
dispozícii číslo sociálneho poistenia,
v každom prípade vyplniť)
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2.

Partnerka/partner 2), dieťa 3) alebo jeden z rodičov (Vyplňte iba pri žiadostiach k bodu 3, 5.1 alebo 5.3)

2.1

RODNÉ PRIEZVISKO ALEBO PRIEZVISKO

2.2

MENO  	

2.4

10 miestne číslo sociálneho poistenia podľa e-card         2.5   Dátum narodenia (ak nie je k dispozícii číslo
(elektronická karta zdravotného poistenia)
sociálneho poistenia, v každom prípade vyplniť)

2.3

TITUL

3.

Od prenosu údajov sa odchyľujúce zohľadnenie príspevku tuzemskej cirkvi alebo
náboženskému spoločenstvu

Tu vykonávajte záznamy iba vtedy, ak sa má zohľadniť platba, ktorá sa odlišuje od údajov odoslaných (prenesených) finančnému
úradu a vy ste zaplatili príspevok svojej partnerky/svojho partnera, alebo svojho dieťaťa alebo váš príspevok zaplatila vaša
partnerka/váš partner alebo jeden z rodičov.

Za rok 2021 prebehol elektronický prenos príspevku tuzemskej cirkvi alebo náboženskému
spoločenstvu. Odchyľujúc sa od tohto je potrebné u mňa zohľadniť nasledujúcu celkovú
čiastku

Pr

bmf.gv.at
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- Venujte pozornosť nasledovnému: Ak ste (aj) za svoju partnerku/svojho partnera alebo dieťa zaplatili príspevok, uveďte na tomto
mieste celkovú čiastku, ktorú je potrebné u Vás zohľadniť (vlastný príspevok a príspevok inej osoby). Uveďte v bode 2, za koho ste
zaplatili. U tejto osoby nemôže byť Vaša platba zohľadnená.

- Ak Vaša partnerka/Váš partner alebo jeden z rodičov zaplatil Váš príspevok úplne alebo čiastočne, uveďte na tomto mieste 0 (nula)
alebo nižšiu čiastku. Uveďte v bode 2, u koho sa má platba zohľadniť. U Vás nemôže byť táto platba zohľadnená.
Poprípade oznámte:

Zaplatil/a som cirkevný príspevok za osobu (partnerku/partnera/dieťa), ktorá nie je uvedená v bode 2
1)
2)

3)

Ak ide o prílohu k formuláru L 1 nemusíte vypĺňať políčko 1.2.
Partnerkou/partnerom je manželka/manžel a registrovaná partnerka/registrovaný partner. Ďalej družky/druhovia s minimálne
jedným dieťaťom, za ktoré boli minimálne sedem mesiacov poberané rodinné prídavky (§ 106 ods. 3). Ďalej budú označované – ak nie
je uvedené inak – ako „partnerka/partner“.
Dieťa je iba dieťaťom, za ktoré ste vy, vaša partnerka/váš partner poberali minimálne sedem mesiacov rodinné prídavky (§ 106
ods. 1), alebo za ktoré vám prislúcha minimálne za sedem mesiacov odpočítateľná položka za výživné (§ 106 ods. 2).
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4.

Zohľadnenie zahraničných darov a príspevkov/zahraničných cirkevných príspevkov

4.1

Dary a príspevky podporovaným zahraničným organizáciám (napr. dobročinné
organizácie, organizácie pre ochranu životného prostredia), ktoré nie sú zaviazané
k prenosu údajov, boli zaplatené vo výške 4)

281

4.2

Povinné príspevky zahraničnej cirkvi alebo náboženskému spoločenstvu, ktoré
nie sú zaviazané k prenosu údajov, boli zaplatené vo výške

282

5.

Prikúpenie poistných dôb a dobrovoľné nepovinné poistenie

5.1

Čiastka desatiny, ktorú je potrebné zohľadniť z jednorazového poistného zaplateného pred rokom 2017
Ak ste už pred rokom 2017 požiadali o rozdelenie jednorazového poistného za prikúpenie poistných dôb na desať rokov, potom
sem zapíšte desatinu potrebnú zohľadniť pre rok 2021. Aj keď ste pre svoju partnerku/svojho partnera alebo svoje dieťa
požiadali pred rokom 2017 o odpis desatiny, musíte sem zapísať čiastku, ktorá pripadá na rok 2021.
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Na žiadosť môžete za prikúpenie poistných dôb odpísať jednorazové poistné v zákonnom sociálnom poistení po jednej
desatine v desiatich za sebou nasledujúcich rokoch ako mimoriadny výdavok.

Pri vyrubení dane za 2021 je potrebné zohľadniť nasledujúcu čiastku vo výške
desatiny

5.2

283

Čiastka desatiny, ktorú je potrebné zohľadniť z jednorazového poistného zaplateného v roku 2021
Ak ste v roku 2021 zaplatili jednorazové poistné na prikúpenie poistných dôb, potom môžete tu požiadať o rozdelenie na desať
rokov.
Žiadam o rozdelenie mnou zaplateného a v prenose údajov za rok 2021 obsiahnutého jednorazového poistného na desať rokov

5.3

5)

Od prenosu údajov mimoriadnych výdavkov sa odchyľujúce zohľadnenie pri dobrovoľne nepovinnom poistení alebo
pri prikúpení poistných dôb
Za rok 2021 prebehol elektronický prenos čiastky pre dobrovoľné nepovinné
poistenie alebo pre prikúpenie poistných dôb. Odchyľujúc sa od tohto je potrebné,
284
zohľadniť u mňa nasledujúcu čiastku
Na čiastku uvedenú v identifikačnom čísle 284 žiadam o rozdelenie na desať rokov

5)

Ak ste zaplatili za svoju partnerku/svojho partnera alebo dieťa, potom sem zapíšte čiastku, ktorá sa má u Vás zohľadniť. Uveďte
v bode 2, za koho ste zaplatili. U tejto osoby nemôže byť Vaša platba zohľadnená.
Poprípade oznámte:

Dobrovoľné nepovinné poistenie/prikúpenie poistných dôb som zaplatila/zaplatil za osobu (partnerku/partnera/dieťa), ktorá nie je
			 uvedená v bode 2
		 Ak Vaša partnerka/Váš partner alebo jeden z rodičov zaplatil za Vás úplne alebo čiastočne, zadajte sem 0 (nula) alebo od
		 prenosu sa odchyľujúcu nižšiu čiastku. Uveďte v bode 2, u koho sa má platba zohľadniť. U Vás nemôže byť táto platba
		 zohľadnená.

6.

Iba ako príloha k formuláru E 1: Odpočítanie mimoriadnych výdavkov prevádzkových finančných príspevkov/

6.1

Odpočítanie mimoriadnych výdavkov prevádzkových darov a príspevkov
Pokiaľ presahujú prevádzkové finančné príspevky podľa § 4a, § 4b alebo § 4c (napr. dary a príspevky) 10 % podnikového zisku
(pred zohľadnením nezdaniteľnej čiastky zisku), môžu byť v rámci zdanenia zohľadnené ako mimoriadne výdavky (§ 18 ods. 1
č. 7 v spojení s § 18 ods. 8 č. 3 písm. b). Do identifikačného čísla 285 môžete zapísať čiastku s kladným znamienkom, ktorá
prekračuje hore uvedenú limitnú čiastku a nie je zahrnutá v prenose údajov mimoriadnych výdavkov. Táto čiastka sa k prenesenej
čiastke dodatočne zohľadní ako mimoriadny výdavok.
Oprava prenosu údajov mimoriadnych výdavkov v prípade prevádzkových finančných príspevkov
Ak je finančný príspevok (napr. dar a príspevok), ktorý sa má zohľadniť ako prevádzkový výdavok, obsiahnutý (aj) v prenose
údajov mimoriadnych výdavkov, môžete v identifikačnom čísle 285 dať podnet na opravu prenosu údajov. Čiastku zaznamenajte
vo formulári E 1a/E 1a-K do smerodajného identifikačného čísla (9243, 9244, 9245, 9246, 9261, 9262) a preberte ju do
identifikačného čísla 285 so záporným znamienkom. V tejto výške bude krátená tá čiastka, ktorá bude zohľadnená na základe
prenosu údajov.
Vždy uvádzajte znamienka +/-

6.2

 	

4)

Odpočítanie mimoriadnych výdavkov prevádzkových darov a príspevkov, resp.
oprava prenosu údajov mimoriadnych výdavkov

285

Sem smiete zapísať iba dary a príspevky organizáciám, ktoré sú uvedené v „zozname podporovaných organizácií‟ a nemajú v tuzemsku
žiadne pevné miestne zariadenie.
Zohľadňuje sa desatina čiastky. Zvyšné desatiny budú pri predpise daní zohľadnené v nasledujúcich deviatich rokoch automaticky.
Osobitné podanie žiadosti v prílohe L 1d už nie je potrebné.
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5)

oprava prenosu údajov mimoriadnych výdavkov v prípade prevádzkových finančných príspevkov

Oznámenia

Originály dokumentov a dokladov
Pre prípadnú kontrolu si originály dokumentov a dokladov uschovajte minimálne na 7 rokov. Nezasielajte nám s týmto priznaním žiadne
dodatočné podklady (ako dôkaz).

Vyhlásenie o správnosti a úplnosti

Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky údaje sú pravdivé. Som si vedomý/-á, že nesprávne alebo neúplné údaje sú trestne stíhateľné.
Zástupca pre daňové záležitosti (meno a priezvisko/názov, adresa,
telefón)

Dátum, podpis
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