Adresované

Záznam o prijatí

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 1i za rok 2021

2021

k formuláru L 1 alebo E 1

• Príjmy zo závislej činnosti bez zrážky dane zo mzdy
• Dodatočné údaje pri splnení určitých cezhraničných kritérií
• Žiadosť o neobmedzenú daňovú povinnosť (§ 1 ods. 4 zákona o dani z príjmov – EStG 1988)
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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

V ktorých prípadoch treba tento formulár použiť?
Ak ste ako osoba podliehajúca obmedzenej daňovej povinnosti
poberal(a) iba príjmy zo závislej činnosti, použite formulár L 1 a túto
prílohu (L 1i).
Ak ste poberala(a) ešte iné príjmy, použite iba daňové priznanie k
dani z príjmov pre osoby podliehajúce obmedzenej daňovej povinnosti
(formulár E 7); v tomto prípade nesmiete túto prílohu (L 1i)použiť.

1.

Ako tento formulár vyplníte správne?
- Všetky údaje musia byť pravdivé
- Vypĺňajte VEĽKÝMI PÍSMENAMI a iba čiernou alebo modrou
farbou - Údaje v políčkach s čiastkami iba v eurách a eurocentoch
- Hrubo orámované políčka musíte vyplniť v každom prípade
- Body, ktoré sú príhodné, označte krížikom
Zákonné ustanovenia sa vzťahujú na zákon o dani z príjmov
(EStG 1988)

Informácie o osobe

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

1)

1.3 Dátum narodenia (ak nie je k
dispozícii číslo sociálneho poistenia, v
každom prípade vyplniť)
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V roku 2021 bolo moje bydlisko alebo môj bežný pobyt v Rakúsku a bol(a) som

1.4

1.4.1

dochádzajúcou osobou cez hranice v zmysle § 16 ods. 1 č. 4 písm. g

1.4.2
				

zamestnaná/zamestnaný u zahraničnej zamestnávateľky/zahraničného zamestnávateľa
bez zrážky dane zo mzdy v Rakúsku, ale nebola/nebol som dochádzajúcou osobou cez hranice

1.4.3
				

osobou zamestnanou na v Rakúsku pôsobiacom zahraničnom diplomatickom zastupiteľskom úrade alebo v tu
pôsobiacej medzinárodnej organizácii (napr. UNIDO /organizácia OSN pre priemyselný rozvoj/) (personál sur place)

1.4.4

poberateľkou/poberateľom zahraničného dôchodku

1.4.5

poberateľkou/poberateľom príjmov od tretích strán bez zrážky dane zo mzdy (napr. bonusové míle)

1.4.6

osobou činnou v krajine, pre ktorú zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia stanovuje metódu započítavania

Bod 1.5 treba vyplniť iba vtedy, keď túto prílohu odovzdávate spolu s formulárom L 1.
Venujte pozornosť aj bodom 5 a 6.

V roku 2021 nebolo moje bydlisko alebo bežný pobyt v Rakúsku a bol(a) som

1.5

1.5.1
				

poberateľkou/poberateľom rakúskeho dôchodku

1.5.3
				

os

1.5.4

2)

osobou zamestnanou u zahraničnej zamestnávateľky/zahraničného zamestnávateľa bez povinnosti zrážky dane zo mzdy
v Rakúsku
poberateľkou/poberateľom príjmov od tretích strán bez zrážky dane zo mzdy (bonusové míle, provízie atď.)

Štát s trvalým
sídlom 3)

Bod 1.6 treba vyplniť iba vtedy, keď sú vyplnené body 1.4.2, 1.4.4, 1.4.6, 4., alebo 6.

fo

Pr

bmf.gv.at

1.5.2

zamestnaný(á) u zamestnávateľky/zamestnávateľa, ktorá vykonala/ktorý vykonal zrážku dane zo mzdy v Rakúsku
(napr. denne dochádzajúca osoba, sezónne pracujúca osoba atď.) 2)

1.6

Stredobod mojich životných záujmov leží v uvedenom štáte.
Mám potvrdenie o trvalom pobyte (potrebné iba vtedy, ak štátom s trvalým pobytom nie je Rakúsko).

1)
2)
3)

Ak ide o prílohu k formuláru L 1 nemusíte vypĺňať políčko 1.2.
Zamestnávateľka/zamestnávateľ, resp. dôchodok vyplácajúca inštitúcia, doručí finančnej správe výplatnú pásku (L 16).

Uveďte medzinárodnú registračnú značku motorových vozidiel – napr. A pre Rakúsko, D pre Nemecko, SK pre Slovensko
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2.

Príjmy zo závislej činnosti, za ktoré Rakúsku prislúcha zdaňovacie právo

2.1

Príjmy BEZ výkazu mzdy (k dispozícii nie je formulár L 17)

2.1.1 Príjmy bez výdavkov za ergonomicky vyhovujúci nábytok pre home office (príjmy
odčítajúc výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov bez identifikačného
čísla 158) 4)
Pozor: Výdavky za ergonomicky vyhovujúci nábytok pre home office treba
vo formulári L 1 (E 1) zapísať do identifikačného čísla 158 a pri výpočte
hodnoty pre identifikačné číslo 359 ich nesmiete znovu zohľadniť.

359

Vyhlasujem, že identifikačné číslo 359 obsahuje výlučne príjmy z dôchodku.

377

2.2
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2.1.2 Započítateľná zahraničná daň za príjmy podľa identifikačného čísla 359
Príjmy, ku ktorým existuje výkaz mzdy (formulár L 17)

				
				
2.2.1				

Počet výkazov mzdy/potvrdení o mzde (formulár L 17) týkajúcich sa mojich príjmov podľa bodov 1.4.1 až 1.4.5,
1.5.3 alebo 1.5.4. Pripájajte výkazy mzdy/potvrdenia o mzde iba vtedy, pokiaľ nie sú vyplácajúcou inštitúciou
doručované elektronicky

2.2.2 Výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov týkajúce sa zahraničných
príjmov bez započítania na paušál výdavkov na získanie, zabezpečenie a udržanie
príjmov, ktoré neboli zohľadnené vo formulári L 17 a ktoré sa netýkajú výdavkov za
ergonomicky vyhovujúci nábytok pre home office
Pozor: Výdavky za ergonomicky vyhovujúci nábytok pre home office treba vo
formulári L 1 (E 1) zapásať do identifikačného čísla 158 a nesmiete ich tu ešte
raz zohľadniť.

2.2.3 Výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov týkajúce sa zahraničných
príjmov so započítaním na paušál výdavkov na získanie, zabezpečenie a udržanie
príjmov, ktoré neboli zohľadnené vo formulári L 17 5)
2.3

544

Príjmy zo závislej činnosti, za ktoré bola predložená výplatná páska (druh výplatnej pásky 24)

Štát, v ktorom
bola vykonávaná
činnosť 3)

3.

154

Výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov týkajúce sa
zahraničných príjmov, ktoré neboli zohľadnené v tejto výplatnej páske a ktoré
sa netýkajú výdavky za ergonomicky vyhovujúci nábytok pre home office 5)

Úľava od zahraničnej dane zo strany zahraničnej daňovej správy

Už prijatá
alebo predpokladaná čiastka

Úľavu zákon nepredpokladá

3.1
3.2

Úľavu som už získal(a)

3.3

775

O úľavu som už požiadal(a), ale ešte nezískal(a)

4.

Výhrada progresie v prípade zahraničných príjmov

4.1

Pod výhradou progresie od dane oslobodené zahraničné príjmy zo závislej činnosti
(vrátane dôchodkov, podpory v nezamestnanosti, nemocenských dávok, dávok
platobnej neschopnosti, po odčítaní eventuálnych výdavkov na získanie, zabezpečenie
a udržanie príjmov 6)

453

Pri výpočte zahraničných príjmov oslobodených od dane (identifikačné číslo 453)
boli zohľadnené výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov vo výške 5)

493

Pr

os

4.2

Započítateľná zahraničná daň

fo

791

4.3

Identifikačné číslo 453 obsahuje zahraničné príjmy z dôchodku vo výške

5.

Žiadosť o vyrubenie daní pri obmedzenej daňovej povinnosti (§ 102 ods. 1 č. 3)

Vymeranie dane na základe žiadosti sa vykoná iba vtedy, keď je krížikom označené príslušné políčko.

5.1
		
		

3)
4)
5)

6)

Žiadam o vyrubenie daní za moje príjmy zo závislej činnosti v
zmysle § 99 ods. 1 č. 1, z ktorých bola zrazená daň zo mzdy
vo výške 20 %.

5.2
		

Žiadam o vyrubenie daní za iné príjmy zo
závislej činnosti.

Uveďte medzinárodnú registračnú značku motorových vozidiel – napr. A pre Rakúsko, D pre Nemecko, SK pre Slovensko
Príjmy s mimoriadnymi platbami musíte vykázať vo výkaze mzdy (formulár L 17). Príjmy podliehajúce výhrade progresívnej dane
zapisujte iba do identifikačného čísla 453.
Pozor: Výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov nesmiete dodatočne zapísať do formulára L 1 alebo E 1 Eventuálne
výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov za ergonomicky vyhovujúci nábytok treba uviesť s čiastkou, ktorá sa má zohľadniť
v príslušnom zdaňovacom roku.
Tieto príjmy nesmú byť obsiahnuté ani v identifikačnom čísle 359 a ani vo výkaze mzdy (formulár L 17).

L 1i-SK-2021
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6.

Žiadosť o neobmedzenú daňovú povinnosť (§ 1 ods. 4)

6.1
		

V roku 2021 som nemala/nemal v Rakúsku ani bydlisko
a ani bežný pobyt

6.2
		
		

Podľa § 1 ods. 4 žiadam o to, aby som v roku 2021 bol pokladaný za osobu s neobmedzenou daňovou povinnosťou v Rakúsku.
Disponujem potrebným potvrdením štátu svojho trvalého pobytu (formulár E 9), resp. ďalších štátov, v ktorých som dosiahla/
dosiahol príjmy (napr. potvrdenie zahraničného daňového úradu iného štátu, resp. zahraničného zamestnávateľa).

3)

Štátna príslušnosť

3)

Príjmy v štáte trvalého pobytu v roku 2021 [suma (1) vo formulári E 9]
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6.3

Štát s trvalým sídlom v roku 2021

6.4

Ďalšie zahraničné príjmy z iných štátov, pokiaľ nie sú obsiahnuté v potvrdení štátu s
trvalým sídlom.

6.5

Príjmy mojej manželky/partnerky / môjho manžela/partnera v roku 2021
(napr. podľa formulára E 9)

Určujúce iba pre odpočítateľnú čiastku samoživiteľa alebo mimoriadne náklady.

3)

Uveďte medzinárodnú registračnú značku motorových vozidiel – napr. A pre Rakúsko, D pre Nemecko, SK pre Slovensko

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)

fo
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Dátum, podpis
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