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Pomocník pri vypĺňaní pre formulár L 1 (priznanie týkajúce sa 
vymerania dane zamestnancov/zamestnankýň) za 2021

Urobte svoje vymeranie dane zamestnancov/zamestnankýň cez Internet!
Svoje priznanie týkajúce sa vymerania dane zamestnancov/zamestnankýň (L 1) môžete svojej finančnej správe 
doručiť aj elektronicky cez FinanzOnline. Nemusíte sa zaoberať chodením po úradoch a svoje daňové záležitosti 
si môžete vybaviť kliknutím myšou z pohodlia domova. Priznanie si nemusíte vytlačiť. Priznané údaje si kedykoľvek 
môžete prezrieť online.
Pre ďalšie informácie si FinanzOnline vyvolajte cez domovskú stránku Spolkového ministerstva financií bmf.gv.at 
alebo priamo prostredníctvom https://finanzonline.bmf.gv.at.

NESPRÁVNE

Podrobné daňové informácie a tipy týkajúce sa vymerania dane zamestnancov/zamestnankýň nájdete v Daňovej 
knihe 2022 (Steuerbuch 2022) (bmf.gv.at), alebo ich získate na svojej finančnej správe.

Nezasielajte nám, prosím, žiadne doklady (prílohy). Uschovajte si ich ale minimálne na 7 rokov, pretože v prípade  
potreby môže dokumenty kontrolovať Vaša finančná správa. Vyplňte svoje priznanie úplne, aby sa zabezpečilo rýchle  
spracovanie zo strany Vašej finančnej správy. Kontrola Vašej žiadosti môže mať za následok dlhší čas spracovania. 
Vašu žiadosť môžeme spracovať až po prijatí všetkých hlásení (napr. celoročná výplatná páska).

Venujte, prosím, pozornosť nasledovnému:
Váš formulár bude načítaný strojovo. Na zabezpečenie optimálneho spracovania dodržiavajte nižšie uvedené 
pokyny týkajúce sa vyplnenia. Predídete tak spätným otázkam a podporíte plynulé spracovanie.

 •  Odovzdávajte iba originálne formuláre, pretože kópie sa nedajú strojovo čítať.
 •  Píšte PALIČKOVÝM PÍSMOM a používajte výlučne iba čiernu alebo modrú farbu.
 •  Píšte do každého políčka iba jedno písmeno, číslo alebo špeciálny znak.
 •  Vypĺňajte textové políčka zľava doprava.
 •  Prázdne políčka nechajte voľné a NEPREČIARKUJTE ich.
 •  Poznámky mimo určených políčok nie je možné strojovo čítať.

Takto sa píše správne

Takto vyplníte políčka s čiastkami správne

 •  Vypĺňajte políčka s čiastkami zarovnané k 
  pravému okraju.
 •  Nechajte prázdne políčka voľné 
  NEPREČIARKUJTE ich. 
 •  Vždy zapisujte celkovú (ročnú) čiastku. 

1.4 Versicherungsnr. 1)1 .5 G eburtsdatum

SPRÁVNE

+

1.4  10 miestne číslo sociálneho poistenia 
 podľa e-card (elektronická karta  
 zdravotného poistenia) 

1.6   Dátum narodenia (ak nie je k dispozícii 
číslo sociálneho poistenia, v každom  
prípade vyplniť)
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1.1 RODNÉ PRIEZVISKO alebo PRIEZVISKO
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f.g

v.a
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neurčené 
muž 

1.5  Pohlavie 
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SPRÁVNE

SPRÁVNE

ALEBO

„Nechajte prázdne políčka voľné“

„Takto sa opravuje správne”

NESPRÁVNE

NESPRÁVNE

1.4  10 miestne číslo sociálneho poistenia 
 podľa e-card (elektronická karta zdravotného poistenia)  

1.4  10 miestne číslo sociálneho poistenia 
 podľa e-card (elektronická karta zdravotného poistenia) 

1.7  Rodinný stav dňa 31. 12. 2021 (označte, prosím, krížikom iba jedno 1.7  Rodinný stav dňa 31. 12. 2021 (označte, prosím, krížikom iba jedno

10.7 Odborná literatúra 
 (žiadne všeobecne vzdelávacie diela ako lexikóny, encyklopédie, noviny 
atď.) 720
10.8 Povolaním spôsobené cestovné náklady (bez cestovných nákladov pri jazde 
autom na dochádzanie z domu do práce a späť a bez ciest domov k rodine) 721
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k bodu 5.1: Predpoklady pre odpočítateľnú čiastku samoživiteľa sú,
 •  že ste na jedno dieťa alebo viac detí poberali minimálne sedem mesiacov rodinné prídavky a
 •  že ste v príslušnom roku bola vydatá/bol ženatý, v registrovanom partnerstve alebo manželstvu podobnom súžití 

po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov a nežila od svojho partnera/nežil od svojej partnerky trvalo oddelene a
 •  že príjmy partnera (vrátane týždennej mzdy/dávky počas materskej dovolenky) nepresiahli čiastku 6 000 eur.
k bodu 5.2: Odpočítateľná čiastka osamelého rodiča Vám prislúcha vtedy, ak ste v príslušnom roku nežil(a) v 
partnerstve (manželstve, súžití, registrovanom partnerstve) viac ako šesť mesiacov a za minimálne sedem mesiacov 
ste poberal(a) minimálne na jedno dieťa rodinné prídavky.
O odpočítateľnú čiastku samoživiteľa/osamelého rodiča – pokiaľ spĺňate predpoklady – musíte požiadať pri vymeraní 
dane zamestnancov/zamestnankýň, aj keď už bola zohľadnená v zúčtovaní mzdy. Vtedy musíte v každom prípade 
vyplniť bod 5.3.
k bodu 5.4: Daňová úľava za dieťa vám prislúcha, keď:
 •  pretrváva nárok na odpočítateľnú čiastku samoživiteľa alebo osamelého rodiča a
 •  vám za dieťa prislúcha viac ako šesť mesiacov v roku daňový bonus na dieťa a
 •  daň z príjmov po zohľadnení všetkých prislúchajúcich odpočítateľných čiastok činí menej ako 250 eur na  
  každé jedno dieťa.
O daňovú úľavu za dieťa žiadať nemusíte. Ak vám prislúcha, bude automaticky zohľadnené vo vašom vymeraní 
dane zamestnancov/zamestnankýň, keď ste vyplnením bodu 5.4 vo formulári L 1 potvrdil(a), že nepretrváva žiadne 
kritérium vylúčenia.

k bodu 7: Predpoklady pre navýšenú odpočítateľnú čiastku pre dôchodcov sú,
 •  že nemáte nárok na odpočítateľnú čiastku samoživiteľa a
 •  že ste v príslušnom roku bola vydatá/bol ženatý, alebo žila/žil v registrovanom partnerstve po dobu dlhšiu ako  
  šesť mesiacov a od svojej (manželskej) partnerky nežil alebo od svojho (manželského) partnera nežila trvalo  
  oddelene a
 •  Vaše príjmy z dôchodku v kalendárnom roku neprekročili 25 000 eur a
 •  vaša (manželská) partnerka nedosiahla alebo váš (manželský) partner nedosiahol príjmy vyššie ako 2 200 eur  
  ročne.

k bodu 9: Bližšie informácie týkajúce sa mimoriadnych výdavkov si, prosím, prečítajte v „Daňovej knihe 2022“ 
(Steuerbuch 2022) (bmf.gv.at – Publikationen – Das Steuerbuch).

NOVINKA týkajúca sa zohľadnenia mimoriadnych výdavkov 
V prípade dobrovoľných nepovinných poistení, cirkevných príspevkov a odpočítateľných darov a príspevkov: 
Takéto mimoriadne výdavky, ktoré vynakladáte od roku 2017, doručuje prijímajúca organizácia finančnej 
správe priamo elektronickou formou. Preto ich už nemusíte zapísať do daňového priznania.

7. Navýšená odpočítateľná čiastka pre dôchodcov
 Žiadam o navýšenú odpočítateľnú čiastku pre dôchodcov.

Predpoklady: Vlastné príjmy z dôchodku nie sú vyššie ako 25 000 eur, žiaden nárok na odpočítateľné čiastky podľa bodu 5, 
vydatá/ženatý alebo žijúca/žijúci v registrovanom partnerstve a príjmy manželky/manžela alebo registrovanej partnerky/ 
registrovaného partnera nepresahujú 2 200 eur ročne.

9. Mimoriadne výdavky
Ktoré mimoriadne výdavky sú prenášané/odovzdávané automaticky a nemusia sa priznávať?
Nasledujúce mimoriadne výdavky zohľadňujeme pri vyrubení dane výlučne na základe elektronického prenosu údajov zo strany 
organizácie, ktorej boli zaplatené:
• povinné príspevky zákonom uznávaným cirkvám alebo náboženským spoločenstvám
• dary a príspevky podporovaným príjemcom
• príspevky na dobrovoľné pripoistenie v zákonnom systéme dôchodkového poistenia a na prikúpenie poistných dôb
Čo je potrebné urobiť, ak sa pri prenose vyskytli chyby?
Prenesené údaje si môžete pozrieť na FinanzOnline. Ak v prípade týchto údajov nie je niečo správne alebo niečo chýba, musíte 
sa za účelom objasnenia obrátiť priamo na príjemcov platieb. Iba tí môžu niečo opraviť alebo niečo chýbajúce dodatočne poslať.
Pre zohľadnenie cirkevných príspevkov alebo odvodov do poisťovní alebo pre zohľadnenie zaplatených mimoriadnych výdavkov 
zahraničným organizáciám, ktoré sa odchyľujú od prenosu údajov, použite prílohu L 1d. 

5. Odpočítateľná čiastka samoživiteľa, odpočítateľná čiastka osamelého rodiča, nezdaniteľná  
 čiastka na dieťa 3)

Pokyn k bodu 5.1 a 5.2: Je potrebné poberanie rodinných prídavkov na minimálne jedno dieťa podľa bodu 5.3

5.1  Žiadam o odpočítateľnú čiastku samoživiteľa a vyhlasujem, že moja partnerka/môj partner si ju nenárokuje.
5.2  Žiadam o odpočítateľnú čiastku osamelého rodiča.

5.3 

Počet detí, na ktoré som ja alebo moja partnerka/môj partner poberal/poberala minimálne sedem mesiacov rodinné 
prídavky. 
Na daňové zohľadnenie detí použite pre každé jedno dieťa samostatnú prílohu L 1k, resp. L 1k-bF.

5.4  Na zohľadnenie daňového odľahčenia za dieťa vyhlasujem, že som v zdaňovacom roku poberala/poberal menej ako 330 dní  
  podporu v nezamestnanosti, podporu v hmotnej núdzi, preklenovací príspevok alebo dávky zo základného zaopatrenia alebo  
  minimálneho zabezpečenia.
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k bodu 10.1: Používajte na výpočet paušálnych nákladov na denné dochádzanie do práce výlučne iba kalkulačku  
cestovných nákladov na denné dochádzanie do práce. Pokiaľ  ste v kalendárnom roku mali súčasne viacero  
zamestnávateľov/zamestnávateliek a minimálne jedna zamestnávateľka/jeden zamestnávateľ nezohľadnil/a (v 
správnej výške) paušálne náklady na denné dochádzanie do práce, alebo výška v sume zohľadnených paušálnych 
nákladov na denné dochádzanie do práce prekračuje plné paušálne náklady na denné dochádzanie do práce, 
použite ako ďalšiu výpočtovú pomôcku formulár L34a. Za mesiace, v ktorých Vás Vaša zamestnávateľka alebo Váš 
zamestnávateľ nechal prepravovať na trase medzi bytom a prácou, resp. naspäť verejným dopravným prostriedkom 
(zľavnený cestovný lístok do práce), Vám za túto trasu neprislúchajú žiadne paušálne náklady na denné dochádzanie 
do práce. Pokiaľ sa pre trasu byt – pracovisko poskytne motorové vozidlo vo vlastníctve zamestnávateľa, neprislúchajú 
žiadne paušálne náklady na denné dochádzanie do práce.
Pokiaľ žiadate o paušálne náklady na denné dochádzanie do práce, musíte nevyhnutne uviesť údaje aj v bode 10.2 
Cestovné náklady na denné dochádzanie do práce. Inak nie je možné spracovanie!

k bodu 10.2: Cestovné náklady na denné dochádzanie do práce sú vo výške dvoch eur za každý kilometer jednoduchej 
trasy medzi bytom a pracoviskom za každý jeden kalendárny rok a sú zrejmé z kalkulačky cestovných nákladov na 
denné dochádzanie do práce. Pokiaľ žiadate o cestovné náklady na denné dochádzanie do práce, musíte nevyhnutne 
uviesť údaje aj v bode 10.1 Paušálne náklady na denné dochádzanie do práce. Inak nie je možné spracovanie!
(Vysvetlenia týkajúce sa paušálnych cestovných nákladov/cestovných nákladov na denné dochádzanie do práce 
nájdete v Daňovej knihe 2022 (Steuerbuch 2022)).

Bližšie informácie týkajúce sa mimoriadnych nákladov si, prosím, prečítajte v „Daňovej knihe 2022“ (Steuer-
buch 2022) (bmf.gv.at – Publikationen – Das Steuerbuch).
Vždy, prosím, uveďte ročnú čiastku nákladov odrátajúc prijaté alebo prislúchajúce náhrady, resp. úhrady (napr. 
peňažné dávky podmienené opatrovaním).

k bodu 15: Pokiaľ nežiadate o nič iné, dostanete spolu s výmerom na daň z príjmov pre druhý nasledujúci 
rok (na rok 2023) výmer nezdaniteľnej čiastky a oznámenie k predloženiu u zamestnávateľky alebo u  
zamestnávateľa. Pri predložení tohto oznámenia budú ako predbežné opatrenie v priebežnom zúčtovaní mzdy  
zohľadnené určité výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov, mimoriadne výdavky a mimoriadne náklady. Z 
toho vyplýva nižšie daňové zaťaženie mzdy. Ak vydala finančná správa výmer nezdaniteľnej čiastky a tá sa zohľadní 
v zúčtovaní mzdy, je potrebné vykonať povinný predpis dane. Nižšie náklady majú spravidla za následok doplatenie 
a vyššie náklady dobropis.
Tohto výmeru nezdaniteľnej čiastky sa môžete zriecť alebo nechať nezdaniteľnú čiastku stanoviť nižšiu. V tomto 
prípade vyplňte bod 15.1 alebo 15.2.
Oznámenie:
Pre priznanie príjmov zo závislej činnosti bez zrážky dane zo mzdy, pre dodatočné údaje pri splnení určitých  
cezhraničných kritérií a/alebo na žiadosť o neobmedzenú daňovú povinnosť, prosím, použite prílohu L 1i.
Pre zohľadnenie nezdaniteľnej čiastky na dieťa, odpočítateľnej položky výživného, mimoriadnych nákladov za deti 
alebo na dodatočné zdanenie príspevku od zamestnávateľa za opatrovanie detí, prosím, použite prílohu L 1k. Na 
každé jedno dieťa je potrebné použiť samostatnú prílohu.
Pre zohľadnenie mimoriadnych nákladov, prosím, použite prílohu L 1ab.
Pre zohľadnenie odchyľujúce sa od prenosu údajov alebo zohľadnenie mimoriadnych výdavkov voči zahraničným 
organizáciám použite prílohu L 1d.

15. Výmer nezdaniteľnej čiastky

15.1   Neželám si výmer nezdaniteľnej čiastky.

15.2   Žiadam o nižší výmer nezdaniteľnej čiastky v ročnej výške                              449  

Na uplatnenie mimoriadnych nákladov, prosím, použite prílohu L 1ab. Na uplatnenie mimoriadnych nákladov na deti, prosím, použite 
prílohu (prílohy) L 1k.

10. Paušálne náklady na denné dochádzanie do práce/cestovné náklady na denné dochádzanie  
 do práce
Vyplňte iba vtedy, pokiaľ Vaša zamestnávateľka/Váš zamestnávateľ túto čiastku už nezohľadnila/nezohľadnil v správnej výške. 
Oznámenie: Identifikačné čísla 718 a 916 treba vyplniť spoločne. Výpočet prebehne podľa kalkulačky paušálnych a cestovných 
nákladov na denné dochádzanie do práce na bmf.gv.at/pendlerrechner 

10.1 Paušálne náklady na denné dochádzanie do práce – skutočne prislúchajúca 
celková ročná čiastka 718

10.2 Cestovné náklady na denné dochádzanie do práce – skutočne prislúchajúca  
 celková ročná čiastka 916


