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Priznanie L1 na vyrovnanie dane u zamestnancov/zamestnankýň za rok 2022
Ako vyplníte tento formulár správne?
-	 Všetky	údaje	musia	byť	pravdivé
-	 Vypĺňajte	VEĽKÝMI	PÍSMENAMI	a	iba	čiernou	alebo	modrou	
	 farbou	-	Údaje	v	políčkach	so	sumami	iba	v	eurách	a	eurocentoch
-	 Hrubo	orámované	políčka	musíte	vyplniť	v	každom	prípade
-	 Uplatniteľné	body	označte	krížikom

Doplňujúce informácie nájdete taktiež v Daňovej knihe 2023 (Steuerbuch 2023) (bmf.gv.at) a v pomocníkovi pri vypĺňaní L 2

Adresované Záznam o prijatí

Finanzamt Österreich
Postfach 260
1000 Viedeň 2022

1) Partnerkou/partnerom	 je	 manželka/manžel,	 registrovaná	 partnerka/registrovaný	 partner.	 Ďalej	 družka/druh	 s	 minimálne	 jedným	 
	 dieťaťom,	za	ktoré	boli	minimálne	s	dem	mesiacov	poberané	rodinné	prídavky	(§	106	ods.	3	zákona	o	dani	z	príjmov	EStG	1988).	Ďalej	 
	 budú	označované/označovaní	–	ak	nie	je	uvedené	inak	–	ako	„partnerka/partner ‟.
2) Iba	ak	sa	miesto	súčasného	bydliska	nenachádza	v	Rakúsku,	zadajte	medzinárodnú	registračnú	značku	motorových	vozidiel	štátu	bydliska	

(napr.	D	pre	Nemecko,	H	pre	Maďarsko,	SK	pre	Slovensko,	SLO	pre	Slovinsko)
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1. Informácie o osobe
1.1 RODNÉ PRIEZVISKO ALEBO PRIEZVISKO

1.2 MENO  1.3  TITUL

1.4 10 miestne číslo sociálneho poistenia podľa e-card  
     (elektronická karta zdravotného poistenia)     1.5   Pohlavie

           
    žena         

1.7 Rodinný stav k 31. 12. 2022 (označte	krížikom	iba	jedno	políčko)  

  ženatý/vydatá resp. žijúci/žijúca v registrovanom partnerstve 1)
    v partnerskom spolužití 1)    

 D D M M R R R R
  slobodný/slobodná    žijúca/žijúci trvalo oddelene                               

2. Aktuálna adresa bydliska
2.1 ULICA

2.2 Číslo domu   2.3 Poschodie                            2.4  Číslo dverí                             2.5  ŠTÁT BYDLISKA 2) 

2.6 MESTO/OBEC 

2.7 Poštové smerovacie číslo 2.8 Telefónne číslo

3. Partner/partnerka 1)

3.1 RODNÉ PRIEZVISKO ALEBO PRIEZVISKO

3.2 MENO  3.3   TITUL

3.4 10 miestne číslo sociálneho poistenia podľa e-card        3.5   Dátum narodenia (ak	nie je	k	dispozícii	číslo	
 (elektronická karta zdravotného poistenia)                 sociálneho	poistenia,	v	každom prípade	vyplniť)

D D M M R R R R

    muž 

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

Aké prílohy existujú k tomuto formuláru?
-	 L	1ab	pre	mimoriadne	náklady
-	 L	1k	pre	deti
-	 L	1k-bF	pre	rodinný	bonus	Plus	v	mimoriadnych	prípadoch
-	 L	1d	na	osobitné	zohľadnenie	mimoriadnych	výdavkov
-	 L	1i	pre	cezhraničné	situácie

inter/rôzne/
neurčené

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

od (ak ste slobodný/slobodná,  
dátum nie je potrebný)

rozvedený/ 
rozvedená

ovdovelý/ 
ovdovelá
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4. Počet (tuzemských) zamestnávateliek/zamestnávateľov/dôchodok vyplácajúcich inštitúcií

4.1 
Počet (tuzemských) inštitúcií vyplácajúcich mzdu alebo dôchodok v roku 2022
Ak	nemáte	príjmy,	zapíšte	hodnotu	0	(nula).	Prikladanie	výplatnej	pásky	nie	je	potrebné.

Nasledujúce príjmy sa medzi „Počet inštitúcií vyplácajúcich mzdu alebo dôchodok“ nerátajú:
podpora	v	nezamestnanosti,	nemocenské	dávky,	podpora	v	hmotnej	núdzi,	dávka	počas	materskej	dovolenky,	rehabilitačné	dávky,	príspevok	
na	opatrovanie,	opatrovateľský	rodičovský	príspevok	odškodnenia	za	vojenské	cvičenia,	dávky	na	ďalšie	vzdelávanie,	čiastočné	vzdelávania	
počas	pracovného	úväzku	a	pod.,	vrátené	povinné	príspevky,	príjmy	z	fondov	platobnej	neschopnosti,	príjmy	z	podnikového	zaopatrenia,	
príjmy	z	podnikového	zaopatrenia	alebo	príjmy	z	rakúskej	poisťovne	pre	nároky	stavebných	robotníkov	na	dovolenku	a	odstupné,	preklenovací	
príspevok,	príjmy	na	základe	poukážok	na	služby.	V	prípade,	že	ste	prijímali	viacero	dôchodkov,	ktoré	už	boli	spoločne zdanené daňou zo 
mzdy,	je	potrebné,	aby	ste	pre	tieto	spoločne	zdanené	dôchodky	uviedli	jednu jedinú dôchodok vyplácajúcu inštitúciu.

4.2    Príjmy oslobodené od dane na základe dohôd medzinárodného práva
           (napr. OSN, UNIDO /organizácia OSN pre priemyselný rozvoj/) 725

Pre	príjmy	zo	závislej	činnosti bez	zrážky	dane	zo	mzdy	použite	prílohu	L	1i.

5. Odpočítateľná položka samoživiteľa, odpočítateľná položka osamelého rodiča, daňová úľava  
 za dieťa 3)

5.1  Odpočítateľná položka samoživiteľa, odpočítateľná položka osamelého rodiča

5.1.1  Žiadam o odpočítateľnú položku samoživiteľa a vyhlasujem, že moja partnerka/môj partner si ju nenárokuje.

5.1.2  Žiadam o odpočítateľnú položku osamelého rodiča .

Pokyn	k	bodu	5.1.1	a	5.1.2:	Je	potrebné	poberanie	rodinných	prídavkov	na	najmenej	jedno	dieťa	podľa	bodu	5.1.3.

5.1.3 
Počet detí, na ktoré som ja alebo moja partnerka/môj partner poberal/poberala minimálne sedem mesiacov rodinné 
prídavky. Použite,	prosím,	na	daňové	zvýhodnenie	detí	pre	každé	jedno	dieťa	samostatnú	prílohu L 1k.

5.2  Daňová úľava za dieťa
5.2.1 Žiadal/žiadala som o odpočítateľnú položku samoživiteľa (bod 5.1.1) alebo o odpočítateľnú položku osamelého rodiča (bod 5.1.2):
  Pre mimoriadnu daňovú úľavu za dieťa vyhlasujem, že som v roku 2022 poberal/poberala príjmy z podnikania alebo zo závislej činnosti  
  najmenej 30 dní alebo dávky podľa zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa alebo rodičovský príspevok na starostlivosť počas  
  celého roka.
5.2.2 Nežiadal/nežiadala som o odpočítateľnú položku samoživiteľa (bod 5.1.1.) a poberám rodinné prídavky:
  Pre mimoriadnu daňovú úľavu za dieťa vyhlasujem, že som v roku 2022 poberal/poberala príjmy z podnikania alebo zo závislej 

činnosti najmenej 30 dní alebo dávky podľa zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa alebo rodičovský príspevok na starostlivosť 
počas celého roka a môj/moja manžel/ka, resp. partner/partnerka dosiahol/dosiahla v roku 2022 z podnikania a/alebo zo závislej 
činnosti príjem, z ktorého vyplýva daň z príjmov nižšia ako 550 eur. Táto suma sa zvyšuje o 550 eur za každé ďalšie dieťa.

6. Výška príjmov manželky/manžela alebo registrovanej partnerky/registrovaného partnera  
 Označte,	prosím,	krížikom	iba	vtedy,	pokiaľ	už	nebol	krížikom	označený	bod	5.1	(odpočítateľná	položka	samoživiteľa).

 Vyhlasujem, že ročné príjmy mojej manželky/môjho manžela alebo mojej registrovanej partnerky/môjho registrovaného partnera  
 neprekročili 6 000 eur.

Oznámenie:	V	tomto	prípade	prináleží	nižšia	spoluúčasť	v	prípade	mimoriadnych	nákladov	a	nákladov/výdavkov	podmienených	
postihnutím	manželky/manžela	alebo	registrovanej	partnerky/registrovaného	partnera	(formulár	L	1ab).

7. Navýšená odpočítateľná položka pre dôchodcov
 Žiadam o navýšenú odpočítateľnú položku pre dôchodcov.

Predpoklady:	Vlastné	príjmy	z	dôchodku	nie	sú	vyššie	ako	25	250	eur,	žiaden	nárok	na	odpočítateľné	položky	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.

8. Príplatok pre viacdetné rodiny
 Za rok 2023 žiadam o príplatok pre viacdetné rodiny, pretože za rok 2022 boli minimálne čiastočne poberané rodinné prídavky na  

 minimálne 3 deti a príjem domácnosti neprekročil 55 000 eur.
 Oznámenie:	Pokiaľ	ste	viac	ako	6	mesiacov	žili	v	manželstve,	partnerskom	spolužití	alebo	v	registrovanom	partnerstve,	musíte	pri	 
 výpočte	hranice	vo	výške	55	000	eur	zohľadniť	aj	príjem	manželky/manžela,	resp.	partnerky/partnera.

9. Mimoriadne výdavky
Povinné	príspevky	zákonom	uznávaným	cirkvám	alebo	náboženským	spoločnostiam,	dary a príspevky	 zvýhodneným	príjemcom	
a	príspevky	na	dobrovoľné nepovinné poistenie	v	zákonnom	systéme	dôchodkového	poistenia	a	pre	prikúpenie	poistných	dôb	budú	
automaticky	zohľadnené	na	základe	prenosu	údajov	a	nemusia	sa	priznávať.	Ak	v	prípade	týchto	údajov	nie	je	niečo	správne	alebo	niečo	
chýba,	musíte	sa	na	účely	objasnenia	obrátiť	priamo	na	príjemcov	platieb.	Iba	tí	môžu	údaje	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.
Výdavky	na	tepelno-energetickú sanáciu budovy	a	na	„výmenu vykurovacieho kotla‟	možno	zohľadniť	v	rámci	paušálnej	sumy	
(„Paušálna suma na mimoriadne ekologické výdavky‟).	To	si	vyžaduje	prenos	údajov	od	financujúceho	orgánu,	o	ktorý	možno	
požiadať	v	súvislosti	s	poskytnutím	finančných	prostriedkov.	V	tomto	prípade	je	zohľadnenie	paušálnej	sumy	pre	tento	rok	a	nasledujúci	
rok	automatické.	Paušálnu	sumu	možno	zohľadniť	iba	na základe prenosu údajov,	podanie	žiadosti	v	rámci	tohto	formulára	nie je 
možné.	

9.1 Renty alebo trvalé bremená (napr. doživotné dôchodky, zaopatrovacie dôchodky) 280

9.2 Náklady na daňové poradenstvo 460

3) 	Pokyny	týkajúce	sa	predpokladov	nájdete	v	pomocníkovi	pri	vypĺňaní	L	2
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11. Výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov
11.1 Výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov bez započítania na paušál výdavkov na získanie, zabezpečenie a udržanie  
 príjmov  Pozor:	Paušál za home office,	ktorý	sa	má	zohľadniť	ako	výdavok	na	získanie,	zabezpečenie	a	udržanie	príjmov,	je	 
 z	výplatnej	pásky	(výplatných	pások) zohľadnený	automaticky	a	preto	ho	nemusíte	uviesť.
11.1.1  Odborárske príspevky a ostatné príspevky do profesijných zväzov/komôr a záujmových  
 zastupiteľstiev – skutočná celková ročná suma – s výnimkou príspevku na  
 podnikovú radu. Vyplňte	 iba	 vtedy,	 pokiaľ	 to	 Vaša	 zamestnávateľka/Váš	 
 zamestnávateľ	už	nezohľadnila/nezohľadnil	(na	výplatnej	páske)	v	správnej	výške.	 717
11.1.2 Celkové výdavky v roku 2022 za ergonomicky vyhovujúci nábytok pre home office 

(napr. písací stôl, otočná stolička, svietidlo na písací stôl) pri minimálne 26 
dňoch home office 
Pozor:	Do	 identifikačného	čísla	159	a/alebo	 identifikačného	čísla		9275	(E	1a	
alebo	E	1a-K)	nesmiete	vykonať	žiadny	záznam.	Tu	treba	uviesť	 iba	výdavky	
v	roku	2022 (v plnej výške).	Výdavky	v	roku	2022,	ktoré	prekračujú	maxi-
málnu	sumu	za	rok	2022,	sa	pri	vyrubení	dane	za	rok	2022	nezohľadnia;	pri	
vyrubení	dane	za	rok	2023	sa	však	zohľadnia	automaticky.	Príspevky	z	rokov	
2020	a	2021,	ktoré	prekročili	spoločnú	maximálnu	sumu	300	eur	sa	automaticky 
zohľadnia	pri	vyrúbení	dane	za	rok	2022	a	tu sa už viac nesmú uvádzať. 158

11.1.3 Povinné príspevky na základe zamestnania na čiastočný úväzok a povinné príspevky  
 za spolu poistených rodinných príslušníkov, ako aj vo vlastnej réžii zaplatené  
 príspevky na sociálne poistenie 274

Ďalšie výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov	–	Zapisujte	vždy	ročnú	sumu	nákladov	odčítajúc	náhrady	alebo	úhrady	
oslobodené	od	dane.	Ak	sú	výdavky	na	získanie,	zabezpečenie	a	udržanie	príjmov	nižšie	ako	132	eur	ročne,	nie	je	potrebný	žiaden	zápis.	4)

11.2 Výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov so započítaním na paušál výdavkov na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov

11.2.1 Presné označenie Vašej profesijnej činnosti (napr. KUCHÁR, PREDAVAČKA; nepostačujúce je označenie ZAMESTNANEC, ROBOTNÍK)

11.2.2 Digitálne pracovné prostriedky (napr. počítač, internet) bez krátenia o prípadnú  
 paušálnu sumu na home office (pri	obstarávaní	nad	800	eur	tu	zapíšte	iba	 
	 každoročný	odpis) 169

11.2.3  Iné pracovné prostriedky, ktoré sa nemajú zaznamenať v identifikačnom čísle 169 
 (pri	obstarávaní	nad	800	eur	tu	zapíšte	iba	každoročný	odpis) 719

11.2.4 Odborná literatúra 
 (žiadne	všeobecne	vzdelávacie	diela	ako	lexikóny,	encyklopédie,	noviny	atď.) 720
11.2.5 Povolaním spôsobené cestovné náklady  
  (bez	cestovných	nákladov	na	jazdu	autom	pri	dochádzaní	z	domu	do	práce	 
 a	späť	a	bez	ciest	domov	k	rodine) 721

11.2.6 Náklady ďalšieho vzdelávania, vzdelávania a preškoľovania 722

11.2.7 Náklady na cesty domov k rodine 300

11.2.8 Výdavky na vedenie dvoch domácností 723
11.2.9 Pracovňa 
 Pozor:	 Do	 identifikačného	 čísla	 158	 nesmiete	 vykonať	 žiaden	 záznam.	 Iba	 
 odpočítateľná,	ak	je	pracovňa	stredobodom	celej	profesijnej	činnosti.	 159
11.2.10 Ostatné výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov, ktoré nespadajú  
 pod 11.2.2 až 11.2.9 (napr. príspevok na podnikovú radu) Pozor:	Ako	výdavok	na	 
 získanie,	zabezpečenie	a	udržanie	príjmov	sa	paušál za home office	automaticky	 
 zohľadňuje	z	výplatnej	pásky/výplatných	pások	a	nesmie	sa	tu	uvádzať 724
11.2.11 Na uplatnenie paušálu pre určitú skupinu profesií 5) zapíšte:
A: Umelec/umelkyňa FM: Lesný robotník/lesná robotníčka s motorovou pílou V: Obchodný zástupca/
B: Pracovníčka/pracovník divadla, FO: Lesný robotník/lesná robotníčka bez motorovej píly, obchodná zástupkyňa

filmový herec/filmová herečka Lesník/lesníčka, poľovník/poľovníčka z povolania P: Člen mestského, obecného
F: Televízny tvorca/televízna tvorkyňa  slúžiaci/slúžiaca v revíre alebo miestneho zastupiteľstva
J: Novinár/novinárka HA: Domovník/domovníčka, ak podlieha E: Zahraniční pracovníci v

zákonu o domovníkoch/domovníčkach zmysle § 1 č. 11 nariadeniu 6)
M: Hudobník/hudobníčka HE: Pracujúci/pracujúca z domu

10. Paušálne náklady na denné dochádzanie do práce/cestovné náklady na denné dochádzanie do práce
Vyplňte	iba	vtedy,	pokiaľ	Vaša	zamestnávateľka/Váš	zamestnávateľ	túto	sumu	už	nezohľadnila/nezohľadnil	v	správnej	výške.	Identifikačné	
čísla	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 suma 718

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

4) O nezdaniteľnú	položku	za	prisťahovanie	pre	vedcov/vedkyne	a	výskumníkov/výskumníčky	(§	103	ods	1a	zákona	o	dani	z	príjmov	EStG	1988)	môžete	žiadať	 
	 iba	vo	formulári	E	1.
5)	Pokiaľ	už	boli	zamestnávateľom	v	správnej	výške	zohľadnené,	nevykonávate	na	tomto	mieste	žiaden	zápis.	V	opačnom	prípade	sem	musíte	zapísať	celkovú	sumu.
6)	Len	zamestnankyne/zamestnanci,	ktoré/ktorí	sú	dočasne	zamestnaní	v	mene	zahraničnej	zamestnávateľky/zahraničného	zamestnávateľa	v	Rakúsku	na	základe	
pracovného	pomeru	s	rakúskou	koncernovou	spoločnosťou	alebo	rakúskou	prevádzkou	zahraničného	zamestnávateľa.	Pozri	k	tomu	aj	nariadenie.	
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12. Mimoriadne náklady
Na	uplatnenie	mimoriadnych nákladov,	použite	prílohu L 1ab.	Na	uplatnenie	mimoriadnych	nákladov	na deti	použite	pre	každé	
jedno	dieťa	prílohu L 1k.

13. Preukaz obete, úradné osvedčenie

    Na základe politicky podmieneného prenasledovania mojej osoby v období 1938 až 1945 som vlastníkom preukazu obete a/alebo 
         úradného osvedčenia.

14. Bankové spojenie Ak	je	finančnej	správe	známe	vaše	bankové	spojenie,	prebehne	prevod	toho,	čo	máte	k	dobru,	automaticky	 
         na	toto	konto,	pokiaľ	nemáte	nedoplatok	odvodov.

14.1   IBAN (vyplňte	iba	vtedy,	pokiaľ	ste	svojmu	finančnému	úradu	ešte žiadne bankové spojenie	neoznámili,	alebo	sa	tieto	údaje	zmenili)

14.2 BIC (vyplňte	iba	vtedy,	ak	IBAN	nezačína s  
 AT	a	banka	príjemcu	sa	nezúčastňuje	na	 
 jednotnom	európskom	platobnom	styku	 
 SEPA)

								Kódy	(IBAN,	BIC)	nájdete	na	svojom	výpise	z	účtu	a	na	 
								svojej	platobnej	karte.

14.3   Žiadam o vyplatenie v hotovosti (myslite	na	to,	že	finančné	sumy	
																si	môžete	vyzdvihnúť	na	pošte	iba	osobne)

15. Výmer nezdaniteľnej sumy

15.1   Neželám si výmer nezdaniteľnej sumy.

15.2   Žiadam o nižší výmer nezdaniteľnej sumy v ročnej výške           449  
16. Prílohy
Označte	krížikom,	aké	iné	prílohy	prikladáte	k	tomuto	priznaniu	L	1.	V	prípade	L	1k,	resp.	L	1k-bF	uveďte	aj	počet.

  Príloha L 1ab pre mimoriadne náklady

  Príloha L 1d na osobitné zohľadnenie mimoriadnych výdavkov 

  Príloha L 1i pre cezhraničné situácie  

  Počet príloh L 1k pre dieťa (pre	každé	jedno	dieťa	treba	použiť	samostatnú	prílohu	L	1k)

  Počet príloh L 1k-bF pre rodinný bonus Plus v mimoriadnych prípadoch	(pre	každé	jedno	dieťa	treba	použiť	samostatnú	prílohu	 
									L	1k-bF)

Skrátené označenie                                          
profesie/povolania               obdobia činností: Začiatok – koniec

Získané náhrady výdavkov s výnimkou   
paušálnej sumy na home office 7)

D D M M do D D M M

D D M M do D D M M

7) Od	 zamestnávateľky/zamestnávateľa	 prijaté	 náhrady	 výdavkov	 (s	 výnimkou	náhrad	 výdavkov	 zahraničným	pracovníkom	 týkajúce	 sa	
cestovných	výdavkov	v	zmysle	§	26	č.	4	zákona	o	dani	z	príjmov	–	EStG	1988).	Aj v prípade obchodných zástupkýň/obchodných 
zástupcov treba tu uviesť náhrady výdavkov.

Dátum, podpis

Zástupca pre daňové záležitosti (meno a priezvisko/názov, adresa, 
telefón)

Oznámenia
Rodinný bonus Plus a odpočítateľná položka samoživiteľa/osamelého rodiča
Pokiaľ	boli	rodinný	bonus	Plus	alebo	odpočítateľná	položka	samoživiteľa/osamelého	rodiča	zohľadnené	už	u	zamestnávateľky/zamestnávateľa,	
musíte	o	tento	bonus	alebo	položku	požiadať	v	každom	prípade	pri	ročnom	zúčtovaní	dane	pre	zamestnancov/zamestnankyne,	pretože	inak	
by	mohlo	dôjsť	k	nechcenému	doplatku.	Použite	na	zohľadnenie	rodinného	bonusu	Plus	prílohu	L	1k,	alebo,	v	mimoriadnych	prípadoch,	prílohu	 
L	1k-bF.
Medzištátna výmena informácií
Na	základe	medzinárodných	dohôd	prebieha	medzi	finančnými	správami	jednotlivých	štátov	vzájomná	výmena	informácií.	Takto	získavame	
o	osobách	žijúcich	v	Rakúsku	informácie	o	ich	príjmoch	a	majetkoch	v	zahraničí.	Taktiež	poskytujeme	informácie	o	v	Rakúsku	získavaných	
príjmoch,	alebo	v	Rakúsku	existujúcom	majetku,	pokiaľ	žijú	dotknuté	osoby	v	zahraničí.
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.
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