Pomocník pri vypĺňaní k prílohe L 1k-bF
1. V akých prípadoch je potrebné použiť prílohu L 1k-bF?
Ak si v roku 2021 vyžadujú osobitné pomery mesačné posudzovanie rodinného bonusu Plus, alebo ak žiadate o
rozdelenie rodinného bonusu Plus na 90 % / 10 % – napr.:
•
•
•
•
•
•
•

rozvod manželov / rozluka partnerov v roku 2021 (prečítajte si bod 7)
vznik manželstva alebo registrovaného partnerstva v roku 2021 (prečítajte si bod 8 a 9)
vznik súžitia, ktoré v roku 2021 trvalo dlhšie ako šesť mesiacov (prečítajte si bod 10)
zmena štátu bydliska dieťaťa v roku 2021 (prečítajte si bod 11)
v roku 2021 neboli za dieťa platené platby výživného v plnom rozsahu (prečítajte si bod 12)
smrť manžela/manželky / partnera/partnerky, resp. platiteľa výživného v roku 2021
rozdelenie na 90 % / 10 % v roku 2021 (prečítajte si bod 14)

DÔLEŽITÉ: Pre každé jedno dieťa musíte vyplniť vlastnú prílohu L 1k-bF.

2. Čomu musíte pri požadovaní rodinného bonusu Plus venovať pozornosť?
Nezabudnite vo formulári L 1 alebo E 1 uviesť svoj rodinný stav s dátumom.

Formulár L 1
1.7

od (v prípade slobodný/slobodná
nie je dátum potrebný)

Rodinný stav dňa 31. 12. 2021 (označte krížikom iba jedno políčko)
ženatý/vydatá resp. žijúci/žijúca v registrovanom partnerstve

1)

slobodný/slobodná

rozvedený/
rozvedená

žijúca/žijúci trvalo oddelene

v súžití

1)

ovdovelý/
ovdovelá
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Formulár E 1
1.2 Rodinný stav dňa 31. 12. 2021 (označte, prosím, krížikom iba jedno políčko)
ženatý/vydatá/žijúci/žijúca v registrovanom partnerstve

žijúci/žijúca v súžití

slobodný/slobodná

rozvedený/
rozvedená

žijúca/žijúci trvalo oddelene

od dátumu (DD.MM.RRRR)
ovdovelý/
ovdovelá

Pretože oprávnený nárok majú zvyčajne viaceré osoby (rodičia) a o rodinný bonus Plus smiete žiadať každý jeden mesiac celkovo iba raz úplne
alebo dvakrát jeho polovicu (okrem pri rozdelení na 90 % / 10 %), musíte venovať pozornosť tomu, aby ste v sume na každé jedno dieťa
nežiadali viac ako o celý rodinný bonus Plus. V opačnom prípade sa u každého oprávneného žiadateľa zohľadní polovica.
DÔLEŽITÉ: Pred podaním žiadosti sa dohodnite, ako sa má rodinný bonus Plus rozdeliť. Urýchlite tým spracovanie a vyvarujete
sa prípadnému doplateniu dane.

3. Kto môže požiadať o rodinný bonus Plus za dieťa, za ktoré nebolo platené výživné (napr. pri pretrvávajúcom
manželstve rodičov, alebo ak alimenty za dieťa neboli zaplatené vôbec)?
• buď poberateľka/poberateľ rodinných prídavkov celý, alebo
• manžel/ka resp. partner/ka poberateľky/poberateľa rodinných prídavkov (pozri k tomu bod 6) celý alebo
• obaja vždy polovicu.

bmf.gv.at

4. Kto môže požiadať o rodinný bonus Plus za dieťa, za ktoré bolo platené výživné (alimenty)?
A.
		
		
		

Za mesiace, za ktoré bolo výživné na dieťa platené úplne, môže/môžu požiadať o rodinný bonus Plus:
• buď platiteľ/platiteľka výživného celý, alebo
• poberateľka/poberateľ rodinných prídavkov celý alebo
• obaja vždy polovicu.

B.
		
		
		

Za mesiace, za ktoré výživné na dieťa nebolo platené úplne, môže požiadať o rodinný bonus Plus:
• buď poberateľka/poberateľ rodinných prídavkov úplne, alebo
• manžel/ka alebo partner/ka poberateľky/poberateľa rodinných prídavkov (pozri k tomu bod 6) celý alebo
• obaja vždy polovicu.

Osobe s vyživovacou povinnosťou neprislúcha za mesiace, za ktoré nezaplatila výživné alebo ho nezaplatila úplne, žiaden rodinný bonus Plus
(pozri bod 12).

5. Možno požiadať o rodinný bonus Plus, keď žijú rodičia oddelene a zákonná povinnosť platenia výživného je
splnená naturálnym plnením výživného?
Keď je zákonná povinnosť platenia výživného plnená naturálnym plnením výživného, prislúcha odpočítateľná položka za výživné. Naturálne plnenie
výživného treba na požiadanie písomne preukázať, buď zmluvnou dohodou alebo potvrdením druhého rodiča, v ktorom sa potvrdzuje uzatvorená
dohoda o platení výživného a o jeho plnení. Ak sú tieto predpoklady splnené, prislúcha aj rodinný bonus Plus.
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6. Kto sa považuje za manžela/manželku resp. partnera/partnerku pre rodinný bonus Plus?
Manžel/ka resp. partner/ka je tá osoba, s ktorou je osoba oprávnená poberať rodinné prídavky
• zosobášená,
• založila registrované partnerstvo alebo
• žije viac ako šesť mesiacov v kalendárnom roku v súžití (táto lehota v kalendárnom roku neplatí, ak rodinné prídavky nepoberajúcemu
partnerovi/nepoberajúcej partnerke vo zvyšných mesiacoch kalendárneho roka, v ktorých súžitie neexistovalo, prislúcha odpočítateľná
položka za výživné na toto dieťa).

7. Kto môže pri rozvode resp. rozluke v roku 2021 požiadať o rodinný bonus Plus?
Za mesiace do rozvodu/rozluky (vrátane
mesiaca, v ktorom nastal rozvod/rozluka)

Za mesiace po rozvode/rozluke

Poberateľka/poberateľ
rodinných prídavkov

polovicu alebo celý

• polovicu alebo celý za mesiace s platbou výživného
• polovicu alebo celý za mesiace bez platby výživného

manžel/ka resp. partner/ka

polovicu alebo celý

(až do rozvodu/rozluky)

Platiteľ/platiteľka výživného

polovicu alebo celý za mesiace s platbou výživného

(bývalý partner/bývalá partnerka, ktorý/
ktorá platí po rozvode/rozluke výživné)

Eventuálny nový/á manžel/ka resp.
partner/ka po rozvode/rozluke 1)
1)

polovicu alebo celý za mesiace bez platby výživného

V prípade súžitia iba vtedy, ak nové partnerstvo pretrvávalo v danom kalendárnom roku dlhšie ako šesť mesiacov.

Príklad:
Andrea a Jozef žijú so svojim spoločným dieťaťom v Rakúsku a nechajú sa dňa 12. 5. 2021 rozviesť. Andrea poberá za spoločné dieťa
celoročne rodinné prídavky.
Jozef platí od júna 2021 za celý zvyšný rok predpísané výživné vo výške 400,- eur mesačne.
Andrea a Jozef si môžu rodinný bonus Plus 2021 rozdeliť nasledovne:
2021

Január až máj

Jún až december

Andrea

polovicu alebo celý

polovicu alebo celý

Jozef

polovicu alebo celý (ako manžel)

polovicu alebo celý (ako platiteľ výživného)

Andrea a Jozef sa rozhodnú, že Jozef požiada za január až máj o celý rodinný bonus Plus a za jún až december oň požiadajú obaja, a to
vždy o polovicu.
Andrea musí formulár vyplniť nasledovne:
2021
Mesiac

Môj vzťah k dieťaťu
Som poberateľom/
poberateľkou
rodinných prídavkov

Som manželom/manželkou, resp.
Som platiteľom/platiteľkou
partnerom/partnerkou rodiča s
výživného a mám nárok na
oprávnením na rodinné prídavky odpočítateľnú položku na výživné

Žiadam o
rodinný bonus Plus
polovičný

celý

Štát bydliska
dieťaťa
v každom
prípade vyplniť

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún

A

Júl

A

August

A

September

A

Október

A

November

A

December

A
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Jozef musí formulár vyplniť nasledovne:
2021
Mesiac

Môj vzťah k dieťaťu
Som poberateľom/
poberateľkou
rodinných prídavkov

Som manželom/manželkou, resp.
Som platiteľom/platiteľkou
partnerom/partnerkou rodiča s
výživného a mám nárok na
oprávnením na rodinné prídavky odpočítateľnú položku na výživné

Žiadam o
rodinný bonus Plus
polovičný

celý

Štát bydliska
dieťaťa
v každom
prípade vyplniť

Január

A

Február

A

Marec

A

Apríl

A

Máj

A

Jún

A

Júl

A

August

A

September

A

Október

A

November

A

December

A

Pozor: Jozef musí dodatočne vo formulári L 1k (bod 4.1) požiadať o odpočítateľnú položku na výživné a uviesť nasledovné:

4. Odpočítateľná položka výživného a výživné
4.1 Odpočítateľná položka výživného na dieťa, ktoré nie je príslušníkom domácnosti, na ktoré som platil(a) zákonom stanovené výživné
(vyplňte vždy obe políčka s čiastkami)
Celkovo v roku 2021 zaplatené platby výživného:

Výška mesačnej povinnosti platenia výživného:

8. Ako treba postupovať, keď sa rodičia dieťaťa v roku 2021 zosobášia alebo založia registrované partnerstvo?
Keď rodičia žijú počas celého roka 2021 v súžití, nie je potrebné vyplniť formulár L 1k-bF (ale formulár L 1k). Vo všetkých ostatných prípadoch
môžete o rodinný bonus Plus požiadať nasledovne:

Poberateľka/poberateľ
rodinných prídavkov

Za mesiace pred uzavretím manželstva, resp.
založením registrovaného partnerstva

Za mesiace od uzavretia manželstva, resp.
založenia registrovaného partnerstva (vrátane
mesiaca uzavretia manželstva, resp. založenia
registrovaného partnerstva)

• polovicu alebo celý za mesiace s platbou výživného
• celý za mesiace bez platby výživného

polovicu alebo celý

Manželia (od uzavretia manželstva,
resp. založenia registrovaného partnerstva)

polovicu alebo celý

Platiteľ/platiteľka výživného (pred
polovicu alebo celý za mesiace s plnou platbou
uzavretím manželstva, resp. založením
výživného
registrovaného partnerstva)
Príklad:
Irena a Tomáš žijú v Rakúsku a dňa 25. 5. 2021 sa zosobášia. Pred uzavretím manželstva žijú vo vlastných bytoch. Irena celoročne
poberá rodinné prídavky za spoločné dieťa, za ktoré Tomáš platil až do uzavretia manželstva kompletné výživné vo výške 400,-- eur
mesačne.
Irena a Tomáš si môžu rodinný bonus Plus 2021 rozdeliť nasledovne:
2021

Január až apríl

Máj až december

Irena

polovicu alebo celý

polovicu alebo celý

Tomáš

polovicu alebo celý (ako platiteľ výživného)

polovicu alebo celý (ako manžel)

Irena a Tomáš sa rozhodnú, že za január až apríl požiadajú obaja o polovicu rodinného bonusu Plus a že Tomáš si bude nárokovať za
máj až december celý rodinný bonus Plus.
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Irena musí formulár vyplniť nasledovne:
2021
Mesiac

Môj vzťah k dieťaťu
Som poberateľom/
poberateľkou
rodinných prídavkov

Som manželom/manželkou, resp.
Som platiteľom/platiteľkou
partnerom/partnerkou rodiča s
výživného a mám nárok na
oprávnením na rodinné prídavky odpočítateľnú položku na výživné

Žiadam o
rodinný bonus Plus
polovičný

celý

Štát bydliska
dieťaťa
v každom
prípade vyplniť

Január

A

Február

A

Marec

A

Apríl

A

Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Tomáš musí formulár vyplniť nasledovne:
2021
Mesiac

Môj vzťah k dieťaťu
Som poberateľom/
poberateľkou
rodinných prídavkov

Som manželom/manželkou, resp.
Som platiteľom/platiteľkou
partnerom/partnerkou rodiča s
výživného a mám nárok na
oprávnením na rodinné prídavky odpočítateľnú položku na výživné

Žiadam o
rodinný bonus Plus
polovičný

celý

Štát bydliska
dieťaťa
v každom
prípade vyplniť

Január

A

Február

A

Marec

A

Apríl

A

Máj

A

Jún

A

Júl

A

August

A

September

A

Október

A

November

A

December

A

Pozor: Tomáš musí dodatočne vo formulári L 1k (bod 4.1) požiadať o odpočítateľnú položku na výživné a uviesť nasledovné:

4. Odpočítateľná položka výživného a výživné
4.1 Odpočítateľná položka výživného na dieťa, ktoré nie je príslušníkom domácnosti, na ktoré som platil(a) zákonom stanovené výživné
(vyplňte vždy obe políčka s čiastkami)
Celkovo v roku 2021 zaplatené platby výživného:

Výška mesačnej povinnosti platenia výživného:
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9. Má to nejaké dôsledky, keď si jeden z rodičov dieťaťa zoberie v roku 2021 nového partnera/novú partnerku?
Keď si jeden z rodičov s povinnosťou platby výživného zoberie nového partnera/novú partnerku alebo založí registrované partnerstvo, nemá
to na rodinný bonus Plus žiaden vplyv.
Keď si ten z rodičov, ktorý poberá rodinné prídavky zoberie nového partnera/novú partnerku alebo založí registrované partnerstvo,
•
		
•
		

nemá to na rodinný bonus Plus žiaden vplyv, keď ten z rodičov s povinnosťou platenia výživného úplne splní svoju povinnosť platieb
výživného.
môže nový manžel/nová manželka resp. nový partner/nová partnerka požiadať za mesiace, počas ktorých nebola splnená povinnosť platieb
výživného, ako manžel/ka resp. partner/ka osoby oprávnenej poberať rodinné prídavky o polovičný alebo celý rodinný bonus Plus.

10. Ako treba postupovať pri založení súžitia v roku 2021?
Pokiaľ trvalo súžitie v roku 2021 dlhšie ako šesť mesiacov, môže za spoločné dieťa požiadať o rodinný bonus Plus aj druh/družka rodiča,
ktorý poberá rodinné prídavky. Keď je tento predpoklad splnený, môže rozdelenie prebehnúť ako v prípade manželov, teda podľa bodu 8.

11. Ako treba postupovať, keď sa v roku 2021 zmenil štát bydliska dieťaťa?
Rodinný bonus Plus prislúcha iba dieťaťu, ktoré býva v členskom štáte EÚ alebo vo Švajčiarsku, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo na Islande.
Rodinný bonus Plus sa indexuje na základe skutočných nákladov na život. Čiastky sú prispôsobované každé dva roky a sú stanovené vo vyhláške
Spolkového ministerstva financií (rodinný bonus Plus – odpočítateľné čiastky – vyhláška o prispôsobení podľa jednotlivých štátov EÚ). Zmena štátu
bydliska dieťaťa počas roka má vplyv na výšku rodinného bonusu Plus. Preto treba uviesť štát bydliska dieťaťa.
Príklad:
Angelika a Pavol majú šesťročnú dcéru. Angelika ako aj Pavol pracujú v Rakúsku a rodina býva v Maďarsku. Angelika poberá v Rakúsku
celý rok rodinné prídavky. 2. 5. 2021 presunie rodina svoje bydlisko do Rakúska.
Za mesiace január až apríl im prislúcha rodinný bonus Plus vo výške 71,88 eur (indexovaná hodnota pre Maďarsko). Za mesiace máj
až december im prislúcha rodinný bonus Plus vo výške 125,-- eur (indexovaná hodnota pre Rakúsko).
Pavol a Angelika sa rozhodnú, že Pavol požiada o celý rodinný bonus Plus a že Angelika o rodinný bonus Plus nepožiada. Preto uvedie
Pavol za mesiace január až apríl ako štát bydliska Maďarsko (H) a za mesiace máj až december uvedie ako štát bydliska Rakúsko (A).
Výpočet prislúchajúcej čiastky (tu: 1 287,52 eur) prebehne automaticky na finančnej správe.
Pavol musí formulár vyplniť nasledovne:
2021
Mesiac

Môj vzťah k dieťaťu
Som poberateľom/
poberateľkou
rodinných prídavkov

Som manželom/manželkou, resp.
Som platiteľom/platiteľkou
partnerom/partnerkou rodiča s
výživného a mám nárok na
oprávnením na rodinné prídavky odpočítateľnú položku na výživné

Žiadam o
rodinný bonus Plus
polovičný

celý

Štát bydliska
dieťaťa
v každom
prípade vyplniť

Január

H

Február

H

Marec

H

Apríl

H

Máj

A

Jún

A

Júl

A

August

A

September

A

Október

A

November

A

December

A

12. Ako treba postupovať, ak na dieťa nebolo kompletne zaplatené výživné za rok 2021?
Osobe s vyživovacou povinnosťou neprislúcha rodinný bonus Plus za mesiace, za ktoré nebolo zaplatené výživné a preto jej ani neprislúchala
odpočítateľná položka na výživné. V bode 4 sú k tomu uvedené možnosti rozdelenia.
Ak nebolo výživné kompletne zaplatené za celý kalendárny rok, postupujte nasledovne:
Krok 1:
		
Krok 2:
Krok 3:
		

Vydeľte čiastku platieb výživného, ktorá bola celkovo v roku za dieťa zaplatená, resp. ktorú ste prijali, čiastkou mesačnej povinnosti
platenia výživného za dieťa.
Zaokrúhlite čiastku na celé číslo. Z neho vychádza počet mesiacov, za ktoré prislúcha odpočítateľná položka na výživné.
Počnúc januárom (alebo počnúc povinnosťou platenia výživného v roku 2021) môžete o rodinný bonus Plus požiadať za počet
vypočítaných mesiacov.

Nezáleží na tom, kedy boli v roku 2021 platby vykonané: Pre účely rodinného bonusu Plus sa týmito spláca vždy chronologicky najviac oneskorená,
nezaplatená povinnosť platby výživného v roku 2021.
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Príklad A:
Zuzana žije so svojou sedemročnou dcérou v Rakúsku a poberá po celý rok za dcéru rodinné prídavky. S otcom Františkom sa hneď po
narodení dcéry rozišla. František má platiť mesačné výživné vo výške 352,-- eur (regulovaná sadzba potreby na r. 2021). Platí ale veľmi
nepravidelne a celkovo v roku 2021 zaplatil iba 2 500,-- eur.
• Čiastku 2 500,-- eur treba vydeliť 352,-- eurami, z čoho vychádza 7,102 (krok 1).
• Preto Františkovi prislúcha odpočítateľná položka na výživné za 7 mesiacov (krok 2).
• Františkovi prislúcha rodinný bonus Plus iba za mesiace január až júl 2021 (krok 3).
Preto môžu Zuzana a František požiadať obaja o polovicu rodinného bonusu Plus za mesiace január až júl. Za mesiace august až december
nemá František nárok na rodinný bonus Plus a preto môže Zuzana za mesiace august až december požiadať o celý rodinný bonus Plus.
Zuzana musí formulár vyplniť nasledovne:

2021
Mesiac

Môj vzťah k dieťaťu
Som poberateľom/
poberateľkou
rodinných prídavkov

Som manželom/manželkou, resp.
Som platiteľom/platiteľkou
partnerom/partnerkou rodiča s
výživného a mám nárok na
oprávnením na rodinné prídavky odpočítateľnú položku na výživné

Žiadam o
rodinný bonus Plus
polovičný

celý

Štát bydliska
dieťaťa
v každom
prípade vyplniť

Január

A

Február

A

Marec

A

Apríl

A

Máj

A

Jún

A

Júl

A

August

A

September

A

Október

A

November

A

December

A

František musí formulár vyplniť nasledovne:
2021
Mesiac

Môj vzťah k dieťaťu
Som poberateľom/
poberateľkou
rodinných prídavkov

Som manželom/manželkou, resp.
Som platiteľom/platiteľkou
partnerom/partnerkou rodiča s
výživného a mám nárok na
oprávnením na rodinné prídavky odpočítateľnú položku na výživné

Žiadam o
rodinný bonus Plus
polovičný

celý

Štát bydliska
dieťaťa
v každom
prípade vyplniť

Január

A

Február

A

Marec

A

Apríl

A

Máj

A

Jún

A

Júl

A

August
September
Október
November
December
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Pozor: František musí dodatočne vo formulári L 1k (bod 4.1) požiadať o odpočítateľnú položku výživného a uviesť
nasledovné:

4. Odpočítateľná položka výživného a výživné
4.1 Odpočítateľná položka výživného na dieťa, ktoré nie je príslušníkom domácnosti, na ktoré som platil(a) zákonom stanovené výživné
(vyplňte vždy obe políčka s čiastkami)
Celkovo v roku 2021 zaplatené platby výživného:

Výška mesačnej povinnosti platenia výživného:

Príklad B (variant k príkladu A):
Údaje ako v príklade A. Zuzana žije so svojim novým partnerom Karolom počas celého roka 2021 v súžití.
Pre mesiace január až júl sa týmto nič nemení: Zuzana a František môžu požiadať obaja o polovicu rodinného bonusu Plus za mesiace
január až júl.
Za mesiace august až december nemá František žiaden nárok na rodinný bonus Plus.
Za mesiace august až december existujú nasledujúce možnosti:
a) Zuzana požiada o celý rodinný bonus Plus (ako v príklade A)
b) Zuzana a Karol požiadajú vždy o polovicu
c) Karol požiada o celý a Zuzana nepožiada o rodinný bonus Plus

13. Ako treba postupovať, keď manžel/ka resp. partner/ka v roku 2021 zomrel/a?
O rodinný bonus Plus môžete za zosnulú osobu požiadať iba za mesiace do jej smrti.
Príklad:
Manželský pár Anna a Matej majú spoločné dieťa, za ktoré po celý rok poberala Anna rodinné prídavky. Matej dňa 27. 9. 2021 zomrel.
O rodinný bonus Plus môžete požiadať nasledovne:
2021

Január až september

Október až december

Anna

polovicu alebo celý

celý

Matej

polovicu alebo celý

Anna sa rozhodne, že sa za január až september má vo vyrovnaní dane zo mzdy zamestnanca, teda jej zosnulého manžela, za r. 2021
zohľadniť celý rodinný bonus Plus. Za mesiace október až december požiada o celý rodinný bonus Plus.
Anna musí formulár vyplniť nasledovne:

2021
Mesiac

Môj vzťah k dieťaťu
Som poberateľom/
poberateľkou
rodinných prídavkov

Som manželom/manželkou, resp.
Som platiteľom/platiteľkou
partnerom/partnerkou rodiča s
výživného a mám nárok na
odpočítateľnú
položku na výživné
oprávnením na rodinné prídavky

Žiadam o
rodinný bonus Plus
polovičný

celý

Štát bydliska
dieťaťa
v každom
prípade vyplniť

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október

A

November

A

December

A
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Za Mateja sa formulár musí vyplniť nasledovne:
Môj vzťah k dieťaťu

2021
Mesiac

Som poberateľom/
poberateľkou
rodinných prídavkov

Som manželom/manželkou, resp.
Som platiteľom/platiteľkou
partnerom/partnerkou rodiča s
výživného a mám nárok na
odpočítateľnú
položku na výživné
oprávnením na rodinné prídavky

Žiadam o
rodinný bonus Plus
polovičný

celý

Štát bydliska
dieťaťa
v každom
prípade vyplniť

Január

A

Február

A

Marec

A

Apríl

A

Máj

A

Jún

A

Júl

A

August

A

September

A

Október
November
December

14. Ako treba požiadať o rodinný bonus Plus v prípade rozdelenia na 90 %/10 %?
Za deti do 10 rokov (16 rokov v prípade vážne postihnutých detí), ktoré jednému z rodičov umožňujú odpočítateľnú položku na výživné, je na zdaňovacie
roky 2019 až 2021 umožnená dodatočná možnosť rozdelenia. Ten z rodičov, ktorý v prevažnej miere nesie výdavky na opatrovanie detí – minimálne
ale 1 000,-- eur za každé jedno dieťa v kalendárnom roku – môže v rámci vyrubenia daní požiadať o 90 % prislúchajúceho rodinného bonusu Plus.
Príklad: Irena splnila v roku 2021 predpoklady a hradila výdavky na opatrovanie detí vo výške 1 100,-- eur. Preto požiada o 90 %
rodinného bonusu Plus tak, že vo formulári L 1k-bF vyplní bod 4:

4. Rozdelenie rodinného bonusu Plus pri platbe výdavkov na opatrovanie detí (rozdelenie na 90 % / 10 %)
(v bode 3 ani v bode 3 vo formulári L 1k nesmiete nič zapisovať).

Aby si osoba oprávnená poberať rodinné prídavky alebo platiteľ/ka výživného, ktorý/ktorá kompletne zaplatil/zaplatila zákonom stanovené
výživné v r. 2021, mohl/a nárokovať 90 % prislúchajúceho rodinného bonusu Plus, musia byť splnené nasledujúce predpoklady:
• Rodičia žijú oddelene.
• Žiadateľ/ka zaplatil/zaplatila v roku 2021 na príslušné dieťa viac ako polovicu výdavkov na opatrovanie dieťaťa a minimálne 1 000 euro.
• Dieťa dňa 1. januára 2021 ešte nedovŕšilo 10. rok svojho života (pre vážne postihnuté deti so zvýšenými rodinnými prídavkami:
16 rokov).
• Opatrovanie detí prebiehalo v zákonom zodpovedajúcom zariadení na opatrovanie detí alebo prostredníctvom pedagogicky kvalifikovanej
osoby, vynímajúc príslušníkov domácnosti.
Druhému rodičovi potom prislúcha 10 % rodinného bonusu Plus.

4.1 Štát bydliska dieťaťa
k 31. 12. 2021

A

Zmena štátu bydliska počas roka 2021

4.2

Žiadam o 90 % prislúchajúceho rodinného bonusu Plus a potvrdzujem, že sú splnené
všetky uvedené predpoklady. V roku 2021 som zaplatil/a výdavky na opatrovanie za
dieťa vo výške, ktorá je uvedená vedľa.

4.3

Prislúcha mi 10 % rodinného bonusu Plus, pretože si druhý rodič nárokuje 90 %.

Otcovi spoločného dieťaťa preto prislúcha iba 10 % rodinného bonusu Plus. Preto vyplní bod 4 formulára L 1k-bF nasledovne:

4. Rozdelenie rodinného bonusu Plus pri platbe výdavkov na opatrovanie detí (rozdelenie na 90 % / 10 %)
(v bode 3 ani v bode 3 vo formulári L 1k nesmiete nič zapisovať).

Aby si osoba oprávnená poberať rodinné prídavky alebo platiteľ/ka výživného, ktorý/ktorá kompletne zaplatil/zaplatila zákonom stanovené
výživné v r. 2021, mohl/a nárokovať 90 % prislúchajúceho rodinného bonusu Plus, musia byť splnené nasledujúce predpoklady:
• Rodičia žijú oddelene.
• Žiadateľ/ka zaplatil/zaplatila v roku 2021 na príslušné dieťa viac ako polovicu výdavkov na opatrovanie dieťaťa a minimálne 1 000 euro.
• Dieťa dňa 1. januára 2021 ešte nedovŕšilo 10. rok svojho života (pre vážne postihnuté deti so zvýšenými rodinnými prídavkami:
16 rokov).
• Opatrovanie detí prebiehalo v zákonom zodpovedajúcom zariadení na opatrovanie detí alebo prostredníctvom pedagogicky kvalifikovanej
osoby, vynímajúc príslušníkov domácnosti.
Druhému rodičovi potom prislúcha 10 % rodinného bonusu Plus.

4.1 Štát bydliska dieťaťa
k 31. 12. 2021

A

Zmena štátu bydliska počas roka 2021

4.2

Žiadam o 90 % prislúchajúceho rodinného bonusu Plus a potvrdzujem, že sú splnené
všetky uvedené predpoklady. V roku 2021 som zaplatil/a výdavky na opatrovanie za
dieťa vo výške, ktorá je uvedená vedľa.

4.3

Prislúcha mi 10 % rodinného bonusu Plus, pretože si druhý rodič nárokuje 90 %.
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