Príloha k Priznaniu dane z príjmov E 1 pre samostatne zárobkovo činné
osoby s paušálnymi príjmami z poľného a lesného hospodárstva za rok 2010
V prípade prenajímajúcich spoločenstiev (domových spoločenstiev) nepoužívajte, prosím, tento formulár, ale formulár E 6! Ak sa bez bližšieho
označenia poukazuje na zákonné ustanovenia, je pod tým potrebné rozumieť Zákon o dani z príjmov 1988 (EStG 1988).
Zohľadnite, prosím: Táto príloha je určená iba pre samostatne zárobkovo činné osoby s paušálnymi príjmami z poľného a lesného
hospodárstva. V prípade spoluúčasti/podielnictva na paušálnych príjmoch z poľného a lesného hospodárstva použite, prosím, formulár E 6c.
Priezvisko a krstné meno, adresa podniku

Daňové číslo

Tím

1
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Značka výmeru jednotkovej hodnoty byt. jednotky/pozemku

Bola urobená zmena spôsobu stanovenia zisku (§ 4 ods. 10)

9010

Sedminové čiastky z prechodnej straty terajšieho roku a/alebo roku predchádzajúceho
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9242

(Čiastočný) podnik bol predaný alebo ukončený/zrušený.

9020

Výška odlučiteľného zisku 4

Podáva sa žiadosť podľa § 24 ods. 6 (zvýhodnenie budov pri zrušení podniku)

9030

5

Paušálne príjmy z poľného a lesného hospodárstva, možný prechodný zisk (sedminová čiastka prechodnej straty) ako aj zisk z predaja/stratu je
potrebné preniesť do formulára E 1 do bodu 5a.
Uplatnila sa opcia príspev. základu pre soc.poisťovňu poľnohospodárov áno
nie
Čiastky v eurách a centoch

Jednotková hodnota vlastného majetku (ako aj spolu obhospodarovaných plôch
manžela/manželky)

Jednotková hodnota prenájmov pre seba (vrátane jednotkovej hodnoty plôch, prenechaných inými
osobami k používaniu) ako aj prirážky podľa § 40 Zákona o oceňovaní (napr. pre pestovanie ovocia,
špeciálne kultúry)
6
Jednotková hodnota prenájmov pre iných (vrátane jednotkovej hodnoty plôch, prenechaných
iným osobám k používaniu) ako aj prirážky podľa § 40 Zákona o oceňovaní (napr. pre pestovanie
ovocia, špeciálne kultúry)
6
Celková jednotková hodnota samo obhospodarovanej plochy 6

9610
9620
9630

PLNE PAUŠALIZOVANÉ PRÍJMY

Celková jednotková hodnota samo obhospodarovanej plochy neprekračuje 65.500 Eur a
neuplatnila sa "veľká" opcia príspevkového základu pre sociálnu poisťovňu pre poľnohospodárov
za daný rok zdanenia 7
a) Jednotková hodnota lesohospodárskej plochy, pokiaľ má viacej ako 11.000 Eur

ím

b) 30% jednotkovej hodnoty obhospodarovanej plochy alpským spôsobom

9650

c) Jednotková hodnota plochy použitej na vinohradníctvo (odpočítajte iba vtedy, ak
plocha použitá na vinohradníctvo prekračuje 60 árov)

9660

d) Jednotková hodnota plochy využívanej pre záhradníctvo

9670

os
Pr

9640

1. Smerodajná jednotková hodnota pre základnú čiastku
2. Základná čiastka: 39% smerodajnej jednotkovej hodnoty8
3. Príjmy zo záhradníctva podľa prílohy Komb 25 (pri plnej paušalizácii)

9680
ČIASTOČNE PAUŠALIZOVANÉ PRÍJMY
Celková jednotková hodnota samo obhospodarovanej plochy prekračuje 65.500 Eur alebo sa uplatnila "veľká" opcia príspevkového základu
pre sociálnu poisťovňu pre poľnohospodárov za daný rok zdanenia 3
4. Príjmy z poľnohospodárstva, alpského hospodárstva, rybárstva a chovu včiel
30% príjmov (vrátane dane z obratu) bez čiastok, ktoré je treba špeciálne zohľadniť podľa bodu 5.
až 11.
9

E 1c

9690
Spolkové ministerstvo pre financie – 12/2010 (vydanie 2010)
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5. Príjmy z lesného hospodárstva
10
a) Príjmy (vrátane dane z obratu) odrátane paušálnych podnikových nákladov.
Platí pre podniky s jednotkovou hodnotou lesného hospodárstva vyše 11.000 Eur alebo u celkovej
jednotkovej hodnoty prevyšujúcej 65.500 Eur alebo ak sa uplatnila "veľká" opcia príspevkového
základu pre sociálnu poisťovňu pre poľnohospodárov za daný rok zdanenia.
9700

11 9710

b) Príjmy z predajov lesa (aj pre plne paušalizovaných lesníkov)
6. Príjmy zo záhradníctva podľa prílohy Komb 25 (pri čiastočnej paušalizácii)
Prílohu Komb 25 predložte iba na žiadosť finančného úradu.

9720

7. Príjmy z vinohradníctva podľa prílohy Komb 24
finančného úradu
Pozor: Prílohu Komb 24 predložte iba na žiadosť
áno nie
Existujú príjmy z výčapu/krčmy
8. a) Príjmy z poľnej a lesnej hospodárskej vedľajšej činnosti podľa prílohy Komb 26
Prílohu Komb 26 predložte iba na žiadosť finančného úradu.

,

9730
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9. Vyinkasované nájomné z prenájmu
(vrátane výnosov prenájmu z lovu/rybárstva a naturálnych výkonov nájomcu)

fo
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9742

c) Príjmy z výčapu muštu podľa prílohy Komb 26
Prílohu Komb 26 predložte iba na žiadosť finančného úradu.

ri

9743
b) Príjmy z opracovania a/alebo spracovania ako aj výčap na alpských pastvinách podľa
prílohy Komb 26 Prílohu Komb 26 predložte iba na žiadosť finančného úradu.

10. Čiastky zvyšujúce zisk ako príjmy zo spoluúčasti v podnikoch,
právo na odber dreva, odstrel lovnej zvere popr. príjmy z nepoľnohospodárskeho prenechania
pozemkov (napr. lyžiarske trasy)
9760
12
11. Ostatné príjmy, nezahrnuté do paušalizácie
(napr. predaj práv ako mliečny podiel alebo podiel repy, predaj podielov agrárnych spoločenstiev,
predaj alebo odobranie hospodárskych budov, predaj viníc, ovocných záhrad a iných trvanlivých kultúr
[napr. kultúry vianočných stromčekov, plochy s dreveným porastom na výrobu elektrickej energie,
chmeľ] ako aj iné nepaušalizované obchodné prípady) 9770
Medzisúčet 1 z bodu 2. až 11.

Dodatočné údaje (podľa § 7 popr. § 13 ods. 2 Nariadenia o paušalizácii poľ.

9790

a les. hospodárstva LuF PauschVO 2006) a) zaplatené nájomné

b) Zaplatené úroky z dlhov, týkajúce sa poľného a lesného hospodárstva (bez
splátok kapitálu)
c) Náklady na výmenok:
Uplatnené položky je potrebnév tej istej výške uviesť u stanovenia príjmov výmenkárov ako
opakovateľné príjmy.
paušál 700 Eur na osobu

9800

9810
9820

alebo skutočné náklady

d) Príspevky na sociálne poistenie platené sociálnej
poisťovni poľnohospodárov (vrátane 325% odmeranej
čiastky základnej dane)

9830

e) Zníženie o mimoriadne škody na úrode a straty zvierat (iba pri plnej
paušalizácii)

13 9840

Suma dodatočných výdavkov a) až e) medzisúčet 2
(nanajvýš iba jeden medzisúčet 1)

os

ím

Paušalizované príjmy z poľného a lesného hospodárstva so zohľadnením základnej
čiastky oslobodenej od dane podľa § 10
(medzisúčet 1 odrátajúc medzisúčet 2 – položka nesmie byť negatívna).

9221

Pr

Odrátane základnej čiastky oslobodenej od dane (13% príjmov,
maximálne 3.900 Eur)

Zriekam sa základnej čiastky oslobodenej od dane
Paušalizované príjmy z poľného a lesného hospodárstva
Prosím, túto čiastku prevezmite do formulára E 1 (bod 5a).
Uisťujem Vás, že som údaje vyplnil/a podľa najlepšieho vedomia a svedomia správne a kompletne (prosím, zohľadnite povinné údaje!). Je
mi známe, že uvedenie nesprávnych alebo nekompletných údajov je trestné. Pokiaľ dodatočne zistím, že predchádzajúce priznanie nie je
správne alebo kompletné, potom o tom budem finančný úrad okamžite informovať (§ 139 Spolkového daňového poriadku).
Daňové zastúpenie (meno, adresa, telefónne číslo)

Dátum, podpis
E 1c, strana 2, verzia z 26.11.2010
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1 Uveďte, prosím značku výmeru jednotkovej hodnoty byt. jednotky/pozemku pre paušalizovaný podnik. Pokiaľ pre paušalizovaný podnik
existuje (výnimočne) viacej ako jedna značka výmeru jednotkovej hodnoty, zapíšte, prosím, iba značku dvorca/sídliska podniku. Dbajte,
prosím, na to, že je v takomto prípade v rámci paušalizácie treba zhrnúť všetky jednotkové hodnoty. Paušálnym stanovením zisku sa paušálne
zohľadňujú pravidelne sa vyskytujúce právne úkony a procesy. Základom paušalizácie poľného a lesného hospodárstva je Nariadenie
spolkového ministra pre financie o prehľadu priemerných sadzieb pre stanovenie zisku z poľného a lesného hospodárstva, BGBl. II č.
258/2005 (LuF PauschVO 2006).
Pri plnej paušalizácii poľného a lesného hospodárstva, ktorá vychádza z jednotkovej hodnoty alebo z priemerných sadzieb závislých na
ploche (pri záhradnickej výrobe pre predajcov), nemajú skutočné podnikové príjmy a podnikové výdavky zásadný význam. Mimoriadne príjmy
je ale treba uviesť zvlášť (viď bod 10 a bod 11 daňového formulára), určité výdavky (napr. zaplatené nájomné, úroky z dlhov, vzťahujúce sa k
poľnému a lesnému hospodárstvu, náklady na výmenok, zaplatené príspevky na sociálne poistenie ako aj mimoriadne škody na úrode a straty
zvierat) sú zvlášť osloboditeľné od dane ako podnikové náklady. Čiastočná paušalizácia poľného a lesného hospodárstva platí ako bilancia
príjmov a výdavkov, pričom sa od skutočných príjmov odpočítajú paušálne výdavky.
Uplatnenie paušalizácie na jednotlivé podnikové odvetvia alebo jednotlivé podnikové činnosti nie je prípustné. Ak sa dobrovoľne prejde od
paušálneho stanovenia zisku k bilancovaní alebo ku kompletnej bilancii príjmov a výdavkov, potom je opätovné uplatnenie paušalizácie
prípustné iba po uplynutí piatich rokov.
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2 Plná paušalizácia predstavuje paušálny spôsob účtovníctva (bilancovanie), čiastočná paušalizácia predstavuje bilanciu príjmov a výdavkov.
Pri zmene plnej paušalizácie na čiastočnú alebo obrátene alebo pri zmene (úplnej) bilancie príjmov a výdavkov na plnú paušalizáciu a obrátene
je treba stanoviť prechodný zisk alebo stratu. Prechodné straty sa musia pri bežiacom podniku rozdeliť na sedem rokov. V položke 9010 je
nutné – vždy v plnej výške – zapísať pri danom zdanení odpovedajúci prechodný zisk alebo prechodnú stratu. Prechodné straty terajšieho
roku, alebo predchádzajúceho roku, ktoré sa zohľadňujú rozdelené na sedem rokov, sa zapíšu do položky 9242.
3 Zisky z predaja (zrušenia/rozpustenia) celého podniku alebo jeho časti paušalizácia neodrzkadľuje.

4 V tejto položke sa zapisujú predovšetkým tie prebytkové diely, ktoré v prípade bezplatného prevodu zdroja príjmov na základe alikvotného
vymedzenia príjmov spadajú na právneho nástupcu, popr. právneho predchodcu (viď okraj. čísla 109 Smernice o dani z príjmu 2000). V
takýchto prípadoch musí právny predchodca a pre neho tiež aj právny nástupca vyplniť kompletnú prílohu E 1c; pri právnom predchodcovi je
potrebné odpočítať časť, spadajúcu na právneho nástupcu v položke 9030, právny nástupca musí časť, spadajúcu na jeho predchodcu
odpočítať v položke 9030.
5 Pokiaľ sa podnik zruší/rozpustí, pretože jeho majiteľ dovŕšil 60. rok života a ukončil svoj pracovný pomer, stal sa práce neschopným alebo
zomrel, môže sa podať žiadosť o to, aby tiché podnikové rezervy budovy, ktorá daňovému poplatníkovi slúžila ako hlavné bydlisko, ostali
nezdanené. K tomu viď predovšetkým okraj. číslo 5698 a nasl. Smernice o dani z príjmu 2000. Výška tichých rezerv, ktoré ostali nezdanené,
sa nemusí uvádzať.
6 Podstatná jednotková hodnota sa určuje z vlastného vlastníctva plus prenájmu pre seba (vrátane plôch prenechaných inými osobami na
používanie) ako aj ich sa týkajúcich príplatkov k jednotkovej hodnote podľa § 40 Zákona o oceňovaní (napr. pestovanie ovocia, špeciálne
kultúry) mínus prenájom pre iných (vrátane plôch prenechaných iným osobám na používanie) a ich sa týkajúcich príplatkov k jednotkovej
hodnote podľa § 40 Zákona o oceňovaní (napr. pestovanie ovocia, špeciálne kultúry). Pri prenájme pre seba je podstatná sadzba hektárov
nájomcu, pri prenájme pre iné osoby sadzba hektárov prenajímateľa. Tie pre seba a pre iných prenajaté plochy (ha) sa preto vynásobia
hektírovou sadzbou daného poľného alebo lesného hospodárskeho odvetvia. Prirážky jednotkových hodnôt pripadajúce na prenájom pre seba
a/alebo prenájom pre iných sa odpovedajúc pripočítajú podľa § 40 Zákona o oceňovaní. Takto zistený výsledok celkových prenájmov pre seba
sa zapíše v položke 9620 a celkových prenájmov pre iných v položke 9630.
Ohľadne pripočítaní prenájmu pre seba alebo pre iných nezáleží na určitom časovom okamihu, ale na obhospodarovaní v priebehu
zdaňovacieho obdobia. V prípade pochybností preto platí pravidlo "kto má úrodu, ten pripočítava". Ak v priebehu prikúpenia v danom roku
alebo bezplatným nadobudnutím jednotková hodnota, rozhodujúca pre (plnú) paušalizáciu (65.500 Eur celkovej jednotkovej hodnoty alebo
11.000 Eur čiastočná jednotková hodnota v lesnom hospodárstve) k 31. decembru jedného roku túto hodnotu prekročí, je nutné od
nasledujúceho roka uplatňovať čiastočnú paušalizáciu.
7 "Veľká" opcia príspevkového základu podľa § 23 ods. 1a Zákona o sociálnom poistení poľnohospodárov znamená, že poľnohospodár
alebo lesný hospodár požiadajú v miestnej sociálnej poisťovni pre poľnohospodárov (SVA), aby sa príspevky na sociálne poistenie vymerali
na základe príjmov z poľného a lesného hospodárstva, uvedených v Priznaní dane z príjmov, namiesto poisťovacej hodnoty, odvodenej od
jednotkovej hodnoty.
Zdaniteľné príjmy z poľného a lesného hospodárstva sa môžu pri zohľadnenej vyššie uvedenej opcie určovať iba bilancovaním, úplnou
bilanciou príjmov a výdavkov alebo čiastočnou paušalizáciou (§ 8 a 12 LuF PauschVO 2006). Plná paušalizácia je v takom prípade aj pri
celkovej jednotkovej hodnoty nižšej 65.500 Eur neprípustná.
Tu sa upozorňuje na to, že sa prehlásenie o opcii zásadne podáva v sociálnej poistovni poľnohospodárov a nie na finančnom úrade.
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8 Základná čiastka slúži stanoveniu príjmov z poľného a z lesného hospodárstva (do 11.000 Eur jednotkovej hodnoty), alpského
hospodárstva, vinohradníctva (iba do 60 árov) ako aj pestovania rýb a včiel u plne paušalizovaných podnikov. Tato čiastka zahŕňa 39%
smerodajnej jednotkovej hodnoty.
Príklad:
Poľnohospodárska jednotková hodnota:
14.000 Eur
Lesohospodárska jednotková hodnota:
2.000 Eur
Celková jednotková hodnota:
16.000 Eur
Základná čiastka zahŕňa 39% z 16.000 Eur, to je 6.240 Eur.

9 Rybárstvo zahŕňa príjmy z pestovania rýb a ich chovu, držania a udržovania rybníkov ako aj iných vodných kultúr.

10

Sem sa zapíšu príjmy z lesného hospodárstva, ktoré sa určujú čiastočnou paušalizáciou. Čiastočná paušalizácia sa povinne uplatňuje
pri podnikoch, ktorých lesohospodárska jednotková hodnota prevyšuje 11.000 Eur alebo ktorých celková jednotková hodnota leží vyše
65.500 Eur alebo u ktorých sa v danom roku zdanenia uplatnila "veľká" opcia príspevkového základu. V tomto prípade zisk vyplýva z
podnikových príjmov (vrátane dane z obratu) mínus nasledujúcich podnikových výdavkových paušálov:
• pri vlastnom výrube
- 70% podnikových príjmov (znižovacie číslo 1-61 alebo hodnotové číslo 11-20)
- 60% podnikových príjmov (znižovacie číslo 62-68 alebo hodnotové číslo 6-10)
- 50% podnikových príjmov (znižovacie číslo 69-100 alebo hodnotové číslo 1-5)

E 1c, strana 3, verzia z 26.11.2010

• z predajov neopracovaného dreva
- 30% podnikových príjmov (znižovacie číslo 1-63 alebo hodnotové číslo 10-20)
- 20% podnikových príjmov (znižovacie číslo 64-100 alebo hodnotové číslo 1-9)
V prípade plnej paušalizácie sú príjmy z lesného hospodárstva zhrnuté do základnej čiastky (viď bod 4).
Príjmy z predaja lesa je nutné v prípade paušalizácie zvlášť uviesť povedľa bežiaceho zisku. Pokiaľ výnos z predaja neprekračuje v
jednotlivom prípade 220.000 Eur, akceptuje sa podiel zdaniteľného stojaceho dreva (vrátane práva na lov) vo výške 35% výnosu z predaja.
Týchto 35% zahŕňa aj možné knižné hodnoty stojaceho dreva a náklady predaja.
V paušálnej sadzbe 35% nie sú obsiahnuté tiché rezervy, ktoré sa nevzťahujú na stojace drevo alebo právo na lov (napr. budovy alebo práva).
Preto sa predaj čiastočných lesných práv alebo agrárne spoločenské podiely nepovažujú za predaj lesa. Tieto výnosy z predaja nie sú
zahrnuté v paušalizácii a sú kompletne zdaniteľné.
Ak výnos z predaja lesa neprevyšuje 220.000 Eur, je možné stanoviť príjmy z predaja lesa aj v skutočnej výške. Expertízy na podiel
stojaceho dreva na výnosu predaja podliehajú slobodnému hodnoteniu dôkazov. Ak výnos z predaja lesa prekračuje 220.000 Eur, neplatí
nárok na vyššie menovaný paušál (35%).

12

Čiastky zvyšujúce zisk sú príjmy z nepoľnohospodárskeho prenechanie pozemkov (napr. lyžiarske trasy). Sem sa uvádza iba čistá
úhrada za užívanie. Nespochybňuje sa pri úhrade do celkovej ročnej výšky 10.000 Eur, ako aj pri jednorazových úhradách do 15.000 Eur,
akceptovať podiel čistých (zdaniteľných) úhrad za užívanie vo výške 70% danej celkovej úhrady. U vyšších čiastok sa v jednotlivých
prípadoch stanoví čiastka (okraj. č. 4245 Smernice dane z príjmu 2000).
Od 2009 podlieha peňažné a vecné vyplatenie agrárnych spoločností, organizovaných v korporáciách, daňovej zrážke z kapitálových výnosov
a zdaňuje sa definitívne u vlastníkov podielov (§ 93 ods. 2 r. 1 písm. f v spojení s § 97 ods. 1 a § 124b r. 165 EStG 1988). Preto nie je
potrebné ich v daňovom priznaní špeciálne uvádzať.
Ak vlastník podielov podá žiadosť o zdanenie týchto zdaniteľných vyplatení, je potreba vyplniť vo formulári E1 nasledujúce položky:
položka 780 (vyplatenia brutto pred zrážkou dane z kapitálových výnosov)
položka 365 (daň z kapitálových výnosov)
položka 423 (polovičná daňová sadzba pre vyplatením brutto pred zrážkou dane z kapitálových výnosov)
Prosím, zohľadnite, že v tomto prípade musia byť do zdanenia zahrnuté aj všetky súkromné tuzemské a zahraničné kapitálové výnosy (napr.
úroky u sporiteľných kníh) a substančné zisky z investičných fondov.
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13 Zrážka za mimoriadne škody na úrode a straty zvierat je prípustná iba v prípade plnej paušalizácie. Ako škody na úrode (napr. sucho,
povodeň, krupobitie, veterný alebo snehový polom) alebo straty zvierat sa môže uplatniť iba daná škoda odrátane možného odškodného
(napr. poistka, fond na katastrofy). Pri stanovení sumy poškodenia sa odpočíta 25% priemerného výnosu ako normálna odchýlka.
Odpočítateľná výška škody je pri škodách na úrode obmedzená danou plochou. To znamená, že ako maximálnu škodu je možné odrátať iba tú
čiastku, ktorá predstavuje poškodené plochy v daných príjmoch z poľného a lesného hospodárstva.
Možnosť odpočtu sa viaže na tri predpoklady, ktoré sa musia vyskytovať spoločne:
1.
2.

Nezvyčajnosť samotnej udalosti.
Výška škody (odrátane obdržaného odškodnenia) viac ako 25% priemerného výnosu. Ako priemerný výnos sa stanoví stredná
hodnota výnosov z minimálne piatich rokoch, ležiacich bezprostredne pred obdobím daňového priznania. Pri stanovení
priemerného výnosu je nutné zohľadniť aj podpory. Výšku priemerného výnosu musí daňový poplatník na požiadanie finančného
úradu doložiť vhodnými podkladmi alebo vierohodne objasniť.
3. Jednotková hodnota nezahŕňa žiadne výslovné zohľadňovacie dôvody (napr. zľavy za nedostatočné vodné zrážky, častý výskyt
krupobitia, nebezpečenstvo povodní alebo mrazu). Toto stanovenie sa uplatňuje, keď sú dané zrážky jednotkovej hodnoty väčšie
ako 25%. V tom prípade musí byť pri ohodnotení jednotkovej hodnoty namiesto 25%nej odchýlky odchýlka od priemerného výnosu
väčšia ako zrážka prevedená pre danú udalosť.
Škodu je nutné nahlásiť finančnému úradu v priebehu jedného mesiaca. Prehľad škôd na úrode, popr. výpočet strát zvierat sa predkladá
finančnému úradu na vyzvanie.
Príklad 1:
Na základe krupobitia došlo na 2 ha poľnohospodárskej plochy k poškodeniu z 90%. Zo strany poisťovne bolo vyplatené odškodné vo
výške 540 Eur. Celková jednotková hodnota poľného a lesného hospodárstva obnáša 16.000 Eur, hektárová sadzba
poľnohospodárskych plôch 700 Eur. Priemerný výnos (priemer posledných 5 rokov, vrátane subvencií EÚ) obnáša 2.100 Eur (na 2 ha),
v tom je zahrnutá podpora EÚ vo výške 900 Eur.
Škoda obnáša: 90% z 1.200 Eur
Odškodnenie poisťovne (napr. 50%)
Škoda netto preto obnáša:

-

Výpočet škody oslobodenej od dane:
Škoda netto
odrátane normálna odchýlka (25% z 2.100 Eur)
relevantná škoda

1.080 Eur
540 Eur
540 Eur

540 Eur
525 Eur
15 Eur

os

ím

-

Pr

Príklad 2:
Údaje ako predtým. Jediný rozdiel: nedošlo k žiadnemu odškodneniu poisťovňou.
Škoda obnáša 90% z 1.200 Eur
odrátane normálna odchýlka (25% z 2.100 Eur)
relevantná škoda (pred kontrolou ohraničenia plochy)

-

1.080 Eur
525 Eur
555 Eur

Ohraničenie plochy:
Hektárová sadzba 700 Eur x 2 ha = 1.400 Eur, z toho 39% = 546 Eur, to je podielový, paušálne stanovený zisk poškodených plôch,
ktorý je obsiahnutý v základnej čiastke. Pretože je táto čiastka nižšia ako škoda (pred kontrolou ohraničenia plochy), tvorí od dane
oslobodená škoda na úrode iba 546 Eur.
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