Došlo zamestnávateľkyni/zamestnávateľovi/dôchodok
vyplácajúcej inštitúcii dňa

Čo sa hodí, prosím, označte krížikom!

Priezvisko/označenie zamestnávateľkyne/zamestnávateľa/ dôchodok vyplácajúcej inštitúcie

Priznanie týkajúce sa zohľadnenia u zamestnávateľa:
1. Odpočítateľná čiastka samoživiteľa 1)
2. Odpočítateľná čiastka osamelého rodiča 1)
3. Rodinný bonus Plus
4. Postihnutím podmienené nezdaniteľné položky za mimoriadne náklady 1)
5. Navýšená odpočítateľná čiastka pre dôchodcov 1)
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Vyhlásenie o ochrane údajov na www.bmf.gv.at/datenschutz
alebo na papieri vo všetkých finančných správach a colniciach

Adresát

Pozor: Tento formulár smú používať iba osoby, ktoré majú v Rakúsku bydlisko alebo bežný pobyt

Údaje o žiadateľke/žiadateľovi

Rodné meno alebo priezvisko a meno (paličkovým písmom)

Číslo poistenia podľa e-card
(elektronická karta
zdravotného
poistenia)

Dátum narodenia (DDMMRR)

Poštové
Adresa bydliska
smerovacie číslo

1. Odpočítateľná čiastka samoživiteľa

Nárokujem si odpočítateľnú čiastku samoživiteľa

Odpočítateľná čiastka samoživiteľa Vám prislúcha vtedy, ak v jednom kalendárnom roku žijete viac ako šesť mesiacov v pretrvávajúcom partnerstve
(manželstve, súžití, registrovanom partnerstve), a keď Vy alebo Vaša partnerka/partner za minimálne sedem mesiacov počas tohto obdobia dostávate
rodinné prídavky na minimálne jedno dieťa. Príjmy partnerky/partnera nesmú byť vyššie ako 6 000 eur. Vy a Vaša partnerka/Váš partner musíte
podliehať neobmedzenej daňovej povinnosti.

Deti, prosím, zapášte do tabuľky v bode 2.

Rodné meno alebo priezvisko a meno partnerky/partnera

Číslo poistenia podľa e-card
(elektronická karta
zdravotného
poistenia)

Dátum narodenia (DDMMRR)

Moja partnerka/môj partner poberá za jeden kalendárny rok príjmy v maximálnej výške do 6 000 eur. My (ja alebo moja partnerka/môj
partner) poberáme za minimálne sedem mesiacov v jednom kalendárnom roku rodinné prídavky.

2. Odpočítateľná čiastka osamelého rodiča

Nárokujem si odpočítateľnú čiastku osamelého rodiča

Odpočítateľná čiastka osamelého rodiča Vám prislúcha vtedy, ak viac ako šesť mesiacov v jednom kalendárnom roku nežijete v partnerstve
(manželstve, súžití, registrovanom partnerstve) a počas tohto obdobia dostávate rodinné prídavky na minimálne jedno dieťa.
Predpokladom na zohľadnenie odpočítateľnej čiastky samoživiteľa/osamelého rodiča je, že sa v jednom kalendárnom roku za príslušné dieťa
poberali minimálne sedem mesiacov rodinné prídavky (žiadateľkou/žiadateľom alebo partnerkou/partnerom). V prípade zániku, prosím,
dbajte na ohlasovaciu povinnosť!

Rodné meno alebo priezvisko a meno dieťaťa 3)

Číslo poistenia
podľa e-card

Dátum narodenia
(DDMMRR)

Štát
bydliska 2)

Pr

www.bmf.gv.at

Týka sa bodu 1 a 2: Údaje týkajúce sa detí podľa § 106 ods. 1 zákona o dani z príjmov 1988

1)

Ak máte súčasne viacero pracovných/služobných pomerov, smiete priznanie odovzdať iba jedenej zamestnávateľkyni/jednému zamestnávateľovi,
resp. iba jednej dôchodok vyplácajúcej inštitúcii.
2) Uveďte za štát bydliska medzinárodnú poznávaciu značku štátu motorových vozidiel – napr. pre Rakúsko A
3) Ak sa má zohľadniť viac ako šesť detí, odovzdajte ďalší formulár E 30.

E 30-SK Spolkové ministerstvo financií – 10/2018 (opravené vydanie)

E 30, strana 1, verzia zo dňa 5. 10. 2018

3. Rodinný bonus Plus (od 2019)
•
•
•

Prosím, pozor:
Rodinný bonus Plus môžete pre každé dieťa zohľadniť celkovo iba raz.
Ak bol Rodinný bonus Plus zohľadnený napriek tomu, že k tomu neexistovali predpoklady alebo vyplynie, že bola zohľadnená príliš
vysoká čiastka, má to za následok povinný predpis dane!
Ak odovzdávate daňové priznanie (L 1, E 1), nezabudnite požiadať o Rodinný bonus Plus. V opačnom prípade dôjde v prípade jeho
zohľadnenia už počas roka k dodatočnému zdaneniu. Pri predpise daní môžete požiadaj aj o iné rozdelenie.

Ak ste poberateľom rodinných prídavkov alebo (manželskou) partnerkou/(manželským) partnerom 5) poberateľa rodinných
prídavkov, je pre Vás relevantný iba bod 3.1. Ak ste platiteľom výživného, je pre Vás relevantný iba bod 3.2.
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3.1 Rodinný bonus Plus v prípade poberateľa rodinných prídavkov alebo (manželského) partnera 5) poberateľa
rodinných prídavkov:

Ak ste poberateľkou rodinných prídavkov/poberateľom rodinných prídavkov, venujte, prosím, pozornosť nasledovnému:
Ak na dieťa nedostávate žiadne platby výživného (alimenty), platí nasledovné:
•
•

Môžete prehlásiť, aby sa vo Vašom vyúčtovaní miezd zohľadnil celý Rodinný bonus Plus; v tomto prípade si nesmie Vaša (manželská)
partnerka/Váš (manželský) partner nárokovať u svojho zamestnávateľa žiaden Rodinný bonus Plus.

Môžete prehlásiť, aby sa vo Vašom vyúčtovaní miezd zohľadnil polovičný Rodinný bonus Plus; v tomto prípade si Vaša (manželská)
partnerka/Váš (manželský) partner môže taktiež nárokovať u svojho zamestnávateľa polovičný Rodinný bonus Plus.

Ak na dieťa dostávate platby výživného (alimenty), platí nasledovné:
•
•
•

Môžete prehlásiť, aby sa u Vás zohľadnil polovičný Rodinný bonus Plus; v tomto prípade si osoba s vyživovacou povinnosťou môže
taktiež nárokovať u svojho zamestnávateľa polovičný Rodinný bonus Plus, pokiaľ táto osoba výživné skutočne platí.

Po dohode s druhým rodičom môžete prehlásiť, že sa u Vás má zohľadniť celý Rodinný bonus Plus; v tomto prípade si osoba s
vyživovacou povinnosťou nesmie u svojho zamestnávateľa nárokovať Rodinný bonus Plus.

Pokiaľ ste uzatvorili nové (manželské) partnerstvo, si Vaša (manželská) partnerka/Váš (manželský) partner nemôže nárokovať
Rodinný bonus Plus.

Ak ste (manželskou) partnerkou/(manželským) partnerom poberateľa rodinných prídavkov, venujte, prosím, pozornosť
nasledovnému:
•
•
•

O Rodinný bonus Plus nemôžete požiadať vtedy, pokiaľ sa na dieťa platí výživné (platia alimenty).

Môžete prehlásiť, aby sa vo Vašom vyúčtovaní miezd zohľadnil celý Rodinný bonus Plus; v tomto prípade si poberateľka rodinných
prídavkov/poberateľ rodinných prídavkov nesmie u svojho zamestnávateľa nárokovať žiaden Rodinný bonus Plus.
Môžete prehlásiť, aby sa vo Vašom vyúčtovaní miezd zohľadnil polovičný Rodinný bonus Plus; v tomto prípade si poberateľka
rodinných prídavkov/poberateľ rodinných prídavkov môže taktiež nárokovať u svojho zamestnávateľa polovičný Rodinný bonus Plus.

Nárokujem si Rodinný bonus Plus na jedno dieťa, za ktoré poberám alebo poberá moja (manželská) partnerka/
môj (manželský) partner 5) rodinné prídavky

Dôkaz o nároku na rodinné prídavky je priložený. Na toto dieťa nebol z mojej strany u žiadneho iného
zamestnávateľa nárokovaný Rodinný bonus Plus
Oznámenie: Potvrdenie o nároku na rodinné prídavky získate prostredníctvom Finanz-Online alebo vo svojej príslušnej finančnej
správe.
Číslo poistenia
podľa e-card

Dátum narodenia
(DDMMRR)

Štát
bydliska 2)

Cely
Poberateľ rodinných prídavkov
(manželský) Rodinný bonus
JA
Plus
partner

Polovičný
Rodinný
bonus Plus

Pr

Rodné meno alebo priezvisko a meno
dieťaťa 4)

3)

Uveďte za štát bydliska medzinárodnú poznávaciu značku štátu motorových vozidiel – napr. pre Rakúsko A
Ak sa má zohľadniť viac ako šesť detí, odovzdajte ďalší formulár E 30.
5) (Manželským) partnerom je v zmysle Rodinného bonusu Plus osoba, s ktorou je osoba oprávnená poberať rodinné prídavky zosobášená, ktorá
podľa zákona o registrovanom partnerstve EPG založila registrované partnerstvo alebo osoba žijúca viac ako šesť mesiacov v súžití.
4)

E 30, strana 2, verzia zo dňa 5. 10. 2018

3.2 Rodinný bonus Plus v prípade platiteľa výživného
Ak ste osoba s vyživovacou povinnosťou, venujte, prosím, pozornosť nasledovnému:
•

Rodinný bonus Plus možno zohľadniť iba na dieťa, za ktoré sa poberajú rodinné prídavky.

•

Predpokladom pre Rodinný bonus Plus je, že na dieťa platíte zákonom stanovené výživné v predpísanej výške. Za celý kalendárny rok
Vám prislúcha iba vtedy, ak platíte počas celého kalendárneho roka plné zákonom stanovené výživné.

•

Môžete prehlásiť, aby sa u Vás zohľadnil polovičný Rodinný bonus Plus; v tomto prípade si osoba oprávnená poberať rodinné prídavky
môže taktiež nárokovať u svojho zamestnávateľa polovičný Rodinný bonus Plus.

•

Po dohode s druhým rodičom môžete prehlásiť, že sa u Vás má zohľadniť celý Rodinný bonus Plus; v tomto prípade si osoba oprávnená
poberať rodinné prídavky nesmie u svojho zamestnávateľa nárokovať Rodinný bonus Plus.
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Nárokujem si Rodinný bonus Plus na dieťa, ktoré nie je príslušníkom domácnosti, a na ktoré sa poberajú
rodinné prídavky a potvrdzujem, že na toto dieťa platím plné zákonom stanovené výživné (alimenty)

Dôkaz o platení výživného je priložený (napr. doklad preukazujúci zaplatenie o doterajších platbách výživného).
Na toto dieťa nebol z mojej strany u žiadneho iného zamestnávateľa nárokovaný Rodinný bonus Plus

Rodné meno alebo priezvisko a meno dieťaťa

4)

Číslo poistenia
podľa e-card

Dátum narodenia
(DDMMRR)

Štát
bydliska 2)

Celý Rodinný
bonus Plus

Polovičný
Rodinný
bonus Plus

4. Postihnutím podmienené nezdaniteľné položky za mimoriadne náklady

Nárokujem si zohľadnenie postihnutím podmienených nezdaniteľných položiek za mimoriadne náklady
mojej partnerky/môjho partnera u dôchodok vyplácajúcej inštitúcie

Zohľadnenie postihnutím podmienených nezdaniteľných položiek za mimoriadne náklady si môžete uplatňovať

•

ak Vám prislúcha odpočítateľná čiastka samoživiteľa alebo

•

ak príjmy Vašej manželky/Vášho manžela alebo Vašej registrovanej partnerky/Vášho registrovaného partnera činia maximálne
6 000 eur za jeden kalendárny rok.

Ďalej je potrebné predložiť príslušné potvrdenie o postihnutí od dôchodok vyplácajúcej inštitúcie.
Rodné meno alebo priezvisko a meno mojej partnerky/môjho partnera
(manželstvo, registrované partnerstvo)

Číslo poistenia podľa e-card
(elektronická karta
zdravotného
poistenia)

Dátum narodenia (DDMMRR)

Pr

Moja manželka/môj manžel alebo moja registrovaná partnerka/môj registrovaný partner poberá za jeden kalendárny rok príjmy v
maximálnej výške 6 000 eur.

3)
4)

Uveďte za štát bydliska medzinárodnú poznávaciu značku štátu motorových vozidiel – napr. pre Rakúsko A
Ak sa má zohľadniť viac ako šesť detí, odovzdajte ďalší formulár E 30.
E 30, strana 3, verzia zo dňa 5. 10. 2018

5. Navýšená odpočítateľná čiastka pre dôchodcov
Nárokujem si navýšenú odpočítateľnú čiastku pre dôchodcov
Navýšená odpočítateľná čiastka pre dôchodcov prináleží vtedy, pokiaľ Vaše príjmy z dôchodku v kalendárnom roku neprekračujú
25 000 eur a nemáte nárok na odpočítateľnú čiastku samoživiteľa. Ďalšími predpokladmi sú, že ste dlhšie ako šesť mesiacov zosobášení
alebo žijete dlhšie ako šesť mesiacov v registrovanom partnerstve a Vaša partnerka/Váš partner nepoberá príjmy prevyšujúce 2 200 eur
v jednom kalendárnom roku.
Rodné meno alebo priezvisko a meno manželky/manžela alebo
registrovanej partnerky/registrovaného partnera

Číslo poistenia podľa e-card

Dátum narodenia (DDMMRR)

(elektronická karta
zdravotného
poistenia)
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Moja manželka/môj manžel alebo moja registrovaná partnerka/môj registrovaný partner poberá za jeden kalendárny rok príjmy v
maximálnej výške 2 200 eur a netrváva žiaden nárok na odpočítateľnú čiastku samoživiteľa.
Pokyny týkajúce sa výpočtu hraníc príjmov nájdete v daňovej knihe alebo na domovskej stránke www.bmf.gv.at.

V prípade správnosti údajov musí zamestnávateľ tieto údaje zohľadniť v zúčtovaní mzdy nasledujúceho mesiaca.

Ak budú na základe tohto priznania zamestnávateľkou/zamestnávateľom/dôchodok vyplácajúcou inštitúciou zohľadnené
čiastky, aj keď pre to neexistujú predpoklady alebo vyplynie, že bola zohľadnená príliš vysoká čiastka, má to za následok
povinný predpis dane!
Venujte, prosím, pozornosť nasledovnému: Aj keď boli zvýhodnenia zamestnávateľkou/zamestnávateľom zohľadnené už počas
roka, nezabudnite o ne požiadať aj pri vymeraní dane zamestnancov/zamestnankýň. V opačnom prípade dôjde k dodatočnému zdaneniu.

Pokiaľ predpoklady nároku zaniknú alebo sa zmenia, musíte túto skutočnosť oznámiť svojej zamestnávateľke/svojmu
zamestnávateľovi/dôchodok vyplácajúcej inštitúcii prostredníctvom formulára E 31 do jedného mesiaca.
Vyhlasujem, že som údaje vyplnil/vyplnila podľa najlepšieho vedomia a svedomia správne a úplne. Som si vedomý/-á, že nesprávne alebo
neúplné údaje sú trestne stíhateľné.

Pr

Dátum, podpis

E 30, strana 4, verzia zo dňa 5. 10. 2018

