Příloha přiznání k dani z příjmu E 1 pro individuální
podnikatele/podnikatelky s paušalovanými příjmy ze zemědělského a
lesního hospodářství pro rok 2011
Je-li odkazováno na zákonná ustanovení bez bližšího označení, rozumí se tím zákon o dani z příjmů z r. 1988 (EStG 1988).
Dbejte prosím na následující: Tato příloha je určena k využití pouze individuálními podnikateli/podnikatelkami s paušalovanými
výnosy ze zemědělského a lesního hospodářství. V případě majetkové účasti na paušalovaných výnosech ze zemědělského a lesního
hospodářství použijte prosím tiskopis E 6c.
Rodné příjmení nebo příjmení a jméno, adresa podniku

Daňové identifikační číslo

Tým
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Spisová značka výměru jednotné hodnoty

Možnost volby příspěvkového základu u Rolnické sociální
pojišťovny (SVA der Bauern) byla využita

ano

Je podáván návrh na částečné paušalování.

ne

2

Údaje v eurech a centech.

FinanzOnline, unser Service für Sie!

Jednotná hodnota vlastního majetku (a rovněž i společně obhospodařovaných ploch
manžela/manželky)
Jednotná hodnota zpachtovaného majetku (včetně jednotné hodnoty ploch přenechaných
jinými osobami k užívání), jakož i přirážky podle § 40 zákona o oceňování majetku (např. pro
3
ovocnářství, zvláštní kultury)
Jednotná hodnota propachtovaného majetku (včetně jednotné hodnoty ploch přenechaných
jinými osobami k užívání), jakož i přirážky podle § 40 zákona o oceňování majetku (např. pro
3
ovocnářství, zvláštní kultury)
Celková jednotná hodnota samostatně obhospodařované plochy

9610

9620
9630

3

PLNÌ PAUŠALOVANÉ VÝNOSY

Celková jednotná hodnota samostatně obhospodařované plochy nepřevyšuje 100.000 EUR,
nebyla využita "velká" možnost volby příspěvkového základu u Rolnické sociální pojišťovny (SVA
der Bauern) na zdaňovací rok a není podán návrh na částečné paušalování na zdaňovací rok.

4

a) Jednotná hodnota plochy lesního hospodářství, činí-li tato více, než 11.000 EUR

9640

b) 30% jednotné hodnoty plochy alpského hospodářství

9650

c) Jednotná hodnota plochy pěstitelsky využívané viniční plochy (odečtěte pouze tehdy,
pokud pěstitelsky využívaná viniční plocha převyšuje 60 arů)

9660

d) Jednotná hodnota zahradnicky využívané plochy

9670

1. Rozhodná jednotná hodnota pro základní částku

2. Základní částka 39% rozhodné jednotné hodnoty

5

3. Výnosy ze zahradnictví podle přílohy Komb 25 (při plném paušalování)
Příloha Komb 25 se předkládá pouze v případě výzvy finančního úřadu.

www.bmf.gv.at

ČÁSTEČNĚ PAUŠALOVANÉ VÝNOSY

9680

3

Celková jednotná hodnota samostatně obhospodařované plochy převyšuje 100.000 EUR nebo byla využita "velká" možnost volby
příspěvkového základu u Rolnické sociální pojišťovny (SVA der Bauern) na zdaňovací rok nebo je podán návrh na částečné paušalování na
zdaňovací rok.
4. Výnosy z lesního hospodářství, alpského hospodářství, chovu ryb a chovu včel
30% výnosů (vč. daně z obratu - USt.) bez částek, jež se zohledňují odděleně podle bodů 5. až 12.

6

5. Výnosy z lesního hospodářství
7
a) Příjmy (vč. daně z obratu - USt.) po odpočtu paušálních provozních výdajů.
To platí pro podniky o jednotné hodnotě lesa převyšující 11.000 EUR nebo v případě
celkové jednotné hodnoty převyšující 100.000 EUR nebo tehdy, byla-li využita
"velká" možnost volby příspěvkového základu u Rolnické sociální pojišťovny (SVA der
Bauern) na zdaňovací rok nebo je/byl podán návrh na částečné paušalování.
b) Výnosy z lesních prodejů (rovněž u plné paušalování uplatňujících lesních hospodářů)
6. Výnosy ze zahradnictví podle přílohy Komb 25 (při částečném paušalování)
Příloha Komb 25 se předkládá pouze v případě výzvy finančního úřadu.

E 1c Spolkové ministerstvo financí – 12/2011 (vyd. 2011)
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9690

9700
9710
9720
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7. Výnosy z pěstování vinné révy podle přílohy Komb 24
Pozor: Příloha Komb 24 se předkládá pouze v případě výzvy finančního úřadu.
Existují výnosy z vlastního výčepu vína
(Weinbuschenschank)

ano

9730

ne

8. Výnosy z vlastního výčepu moštu (Mostbuschenschank) podle přílohy Komb 24
Příloha Komb 24 se předkládá pouze v případě výzvy finančního úřadu.

9741

9. a) Výnosy z vedlejší výdělečné činnosti v zemědělském a lesním hospodářství podle
přílohy Komb 26
Příloha Komb 26 se předkládá pouze v případě výzvy finančního úřadu.

9743

b) Výnosy z opracovávání a/nebo zpracovávání, jakož i z vlastního salašnického
výčepu podle přílohy Komb 26
Příloha Komb 26 se předkládá pouze v případě výzvy finančního úřadu.

9742

10. Přijaté pachtovné (nájemné)
(včetně tržeb z pronájmu honiteb a rybářských revírů a naturálního plnění
pachtýřky/pachtýře)

9750
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11. Částky zvyšující zisk jako výnosy z majetkových účastí na sdruženích partnerů v podnikání,
z práv na odběr dřeva, z odstřelu zvěře resp. výnosy z přenechání pozemků a půdy
9
k užívání pro nezemědělské účely (např. lyžařské sjezdovky)
12. Ostatní výnosy nepostižené paušalováním
(např. prodej práv, jako je mléčná kvóta nebo řepná kvóta, zcizení podílů v zemědělských
společenstvích, zcizení nebo odnětí hospodářských budov, prodej vinic, sadů a jiných
trvalých kultur [např. porostů na kultivaci vánočních stromků, ploch na produkci
energetického dřeva, chmelnic], stejně jako ostatní nepaušalované obchodní případy)

9760

9770

Mezisoučet 1 z bodů 2. až 12

Dodatečné výdaje (podle § 13 odst. 2 vyhlášky LuF-PauschVO 2011 - průměrné sazby pro
výpočet zisku v zemědělství a lesním hospodářství)
a) Odpočitatelné pachtovné (nejvýše 25% jednotné ceny zpachtované plochy)

9790

b) Zaplacené úroky z dluhu týkající se zemědělského a lesního hospodářství (bez splátek kapitálu)
c) Výměnková břemena:
Uplatňované částky je nutno ve stejné výši stanovit při zjišťování příjmů
výměnkářky/výměnkáře jako opakující se příjmy.

9800

Paušály ve výši 700 EUR na osobu

9810

nebo skutečné náklady

9820

d) Příspěvky na sociální zabezpečení zaplacené Rolnické sociální pojišťovně (SVA der Bauern)

9830

Úhrn dodatečných výdajů a) až d)
Mezisoučet 2 (nejvýše však ve výši mezisoučtu 1)

Paušalované výnosy ze zemědělského a lesního hospodářství před zohledněním základní
nezdanitelné částky podle § 10
(mezisoučet 1 po odpočtu mezisoučtu 2 - částka nesmí mít zápornou hodnotu).
Došlo ke změně způsobu zjišťování výše zisku (§ 4 odst. 10).
Výše zisku/ztráty při přechodu
(ztráty v plné výši, nemá-li být proveden žádný zápis pod kódem 9242)

10

9010

Sedminové částky ze ztráty při přechodu v aktuálním roce a/nebo v předchozím roce

9242

Základní nezdanitelná částka podle § 10 (13% výnosů, nejvýše 3.900 EUR)

9221

Vzdávám se základní nezdanitelné částky

Podnik (část podniku) byl zcizen nebo bylo podnikání ukončeno
Výše zisku ze zcizení (před případnou nezdanitelnou částkou)/ztráty ze zcizení
Výše zisku určeného k vyloučení

Je podáván návrh podle § 24 odst. 6 (zvýhodnění budovy při provozním úkolu)

11

9020

12

9030

13

Výnosy ze zemědělského a lesního hospodářství
Tuto částku prosím převezměte do tiskopisu E 1 (bod 5a).
Prohlašuji, že jsem výše uvedené údaje vyplnil na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí správně a úplně. Jsem obeznámen se skutečností,
že údaje budou ověřovány a že uvedení neúplných nebo nesprávných údajů je trestné. Jestliže dodatečně zjistím, že výše uvedené přiznání je
nesprávné nebo neúplné, bezodkladně o tom finanční úřad vyrozumím (§ 139 Spolkového daňového řádu).
Daňové zastoupení (jméno/název, adresa, telefonní číslo)

Datum, podpis
E 1c, strana 2, verze z 27.10.2011

Vysvětlení
Zadejte prosím spisovou značku výměru jednotné hodnoty pro paušalovaný podnik. Existuje-li (výjimečně) pro paušalovaný podnik více, než
jedna spisová značka jednotné hodnoty, uveďte prosím pouze spisovou značku jednotné hodnoty podle místa, z něhož je podnik
obhospodařován (Hofstelle). Mějte prosím na paměti, že v takovém případě je v rámci paušalování nutno shrnout veškeré jednotné hodnoty.
V důsledku paušálního zjišťování zisku jsou pravidelně vznikající právní záležitosti a postupy zohledňovány paušálně.
Podkladem pro paušalování zemědělských a lesních hospodářství je vyhláška spolkového ministra financí o soupisu průměrných sazeb pro
zjišťování zisku ze zemědělského a lesního hospodaření, Spolková sbírka zákonů - BGBl. II č. 471/2010 ve znění BGBl. II č. 4/2011
(LuF-PauschVO 2011)
V případě plného paušalování při zemědělském a lesním hospodaření, jež vychází z jednotné hodnoty nebo z průměrných sazeb závislých
na ploše (při zahradnické produkci pro maloprodejce), nejsou skutečné provozní příjmy a provozní výdaje zásadně významné. Mimořádné
příjmy je však nutno zaznamenat odděleně (body 10, 11 a 12 tiskopisu přiznání), určité výdaje (např. zaplacené pachtovné, úroky z dluhu
týkajícího se zemědělského a lesního hospodářství, výměnková břemena, jakož i zaplacené příspěvky na sociální zabezpečení) jsou
odpočitatelné zvlášť jako provozní výdaje.
Částečné paušalování při zemědělském a lesním hospodaření je považováno za účtování typu příjmy/výdaje, při němž jsou ze skutečných
příjmů odečítány paušální výdaje.
Aplikace vyhlášky o paušalování pouze na jednotlivá podniková odvětví nebo jednotlivé dílčí činnosti podniku není přípustné. Dojde-li k
dobrovolnému přechodu z paušálního zjišťování zisku na sestavování rozvahy nebo na plné účtování typu příjmy/výdaje, je opětovné využití
paušalování přípustné teprve po uplynutí pěti let.
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1

2

3

4

5

Nepřevýší-li rozhodná jednotná hodnota zemědělského a lesního hospodářství 100.000 EUR a není-li využita ani možnost volby
příspěvkového základu u Rolnické sociální pojišťovny (SVA der Bauern), může být zisk na návrh zjišťován prostřednictvím částečného
paušalování.
Je-li částečné paušalování uplatňováno na návrh, je tento návrh závazný po dobu následujících čtyř kalendářních roků; další návrh na
částečné paušalování se proto během této doby nepodává. Opětovné zjišťování zisku pomocí plného paušalování je přípustné nejdříve po
uplynutí pěti kalendářních roků.
Rozhodná jednotná hodnota vyvstává z vlastního majetku plus zpachtovaného majetku (včetně ploch přenechaných jinými osobami k
užívání), jakož i z na něj připadajících přirážek k jednotné hodnotě podle § 40 zákona o oceňování majetku (např. ovocnářství, zvláštní
kultury) minus propachtovaný majetek (včetně ploch přenechaných jiným osobám k užívání) a na něj připadající přirážky k jednotné hodnotě
podle § 40 zákona o oceňování majetku (např. ovocnářství, zvláštní kultury). V případě zpachtování je směrodatná výměra plochy v
hektarech u pachtýřky/pachtýře, v případě propachtování výměra plochy v hektarech u propachtovatelky/propachtovatele. O zpachtované a
propachtované plochy (ha) je proto nutno zvýšit vlastní výměru plochy v hektarech příslušného zemědělského a lesního podnikového odvětví.
Na zpachtované a/nebo propachtované plochy připadající přirážky k jednotné hodnotě podle § 40 zákona o oceňování je třeba odpovídajícím
způsobem připočíst. Takto zjištěný výsledek je nutno zaznamenat pod kódem 9620 co se týče veškerých zpachtování a pod kódem 9630 co
se týče veškerých propachtování.
Co do připočtení zpachtovaného nebo propachtovaného majetku není podstatným určitý časový okamžik, nýbrž obhospodařování v průběhu
zdaňovacího období. V pochybnostech proto platí pravidlo "Kdo sklízí úrodu, ten připočítává". Dojde-li v důsledku področních přikoupení nebo
bezplatných nabytí k datu 31. prosince určitého roku k překročení rozhodné jednotné hodnoty pro (plné) paušalování (100.000 EUR celkové
jednotné hodnoty nebo 11.000 EUR částečné jednotné hodnoty v lesním hospodářství), je od roku následujícího nutno aplikovat částečné
paušalování.
"Velká" možnost volby příspěvkového základu podle § 23 odst. 1a zákona o sociálním zabezpečení osob samostatně výdělečně
činných v zemědělství a lesnictví znamená, že zemědělská a lesnická hospodářka/zemědělský a lesnický hospodář požádá u své místně
příslušné Rolnické sociální pojišťovny (Sozialversicherungsanstalt der Bauern), aby mu byly příspěvky na sociální pojištění vyměřovány na
základě příjmů vykázaných ve výměru daně z příjmu ze zemědělského a lesnického hospodářství namísto z pojistné hodnoty odvozené od
jednotné hodnoty.
Daňové příjmy ze zemědělského a lesnického hospodářství smějí být v případě využití možnosti volby zjišťovány pouze prostřednictvím
sestavování rozvahy, úplného účtování typu příjmy/výdaje nebo prostřednictvím částečného paušalování (§§ 8 a 12 "paušalovací vyhlášky"
LuF-PauschVO 2011). Plné paušalování je v takovém případě nepřípustné i při celkové jednotné hodnotě nižší, než 100.000 EUR.
Je třeba upozornit na to, že prohlášení o učiněné volbě se odevzdává výlučně u Rolnické sociální pojišťovny a nikoli na finančním úřadě.
Základní částka slouží ke zjištění výnosů ze zemědělského hospodářství, lesního hospodářství (až do jednotné hodnoty ve výši 11.000
EUR), salašnictví, pěstování vinné révy (jen do 60 arů), jakož i v případě chovu ryb a chovu včel u plně paušalovaných podniků. Činí 39%
rozhodné jednotné hodnoty.
Příklad:
Jednotná hodnota zemědělského hospodářství:14.000 Euro
Jednotná hodnota lesního hospodářství:
2.000 Euro
Celková jednotná hodnota:
16.000 Euro
Základní částka činí 39% z 16.000 EUR, což je 6.240 EUR.

6

7

Rybářství zahrnuje výnosy z chovu ryb a výkrmu ryb, rybníkářství, jakož i z jiných akvakultur.

Zde se uvádějí výnosy z lesního hospodářství, jež jsou zjišťovány pomocí částečného paušalování. Částečné paušalování aplikují
povinně podniky, jejichž jednotná hodnota lesního hospodářství činí více, než 11.000 EUR nebo jejichž celková jednotná hodnota převyšuje
100.000 EUR nebo ty, které u Rolnické sociální pojišťovny (SVA der Bauern) využily pro zdaňovací rok "velkou" možnost volby
příspěvkového základu nebo ty, za něž byl podán návrh na částečné paušalování (k tomu viz bod 2). V tomto případě se zisk podává z
provozních příjmů (včetně daně z obratu) po odečtení následujících paušálních provozních výdajů:
při vlastní těžbě dřeva
- 70% provozních příjmů (redukční koeficient 1-61 nebo jakostní činitel 11-20)
- 60% provozních příjmů (redukční koeficient 62-68 nebo jakostní činitel 6-10)
- 50% provozních příjmů (redukční koeficient 69-100 nebo jakostní činitel 1-5)
při prodeji nepokácených kmenů
- 30% provozních příjmů (redukční koeficient 1-63 nebo jakostní činitel 10-20)
- 20% provozních příjmů (redukční koeficient 64-100 nebo jakostní činitel 1-9)
V případě plného paušalování jsou příjmy z lesního hospodářství zahrnuty do základní částky (viz bod 5).
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Výnosy z lesních prodejů je v případě paušalování nutno vyměřit odděleně vedle průběžného zisku. Nepřekročí-li celková částka ze všech
prodejních transakcí v kalendářním roce výši 250.000 EUR, může být podíl dani podléhajícího dřeva nastojato (včetně honebního práva)
akceptován ve výši 35% výtěžku z prodeje. Těmito 35% jsou vyrovnány rovněž případné účetní hodnoty dřeva nastojato a náklady prodeje.
V paušální sazbě 35% nejsou zahrnuty tiché rezervy, které nespadají pod dřevo nastojato nebo honební právo (např. budovy nebo práva).
Proto nelze např. na prodej dílčích lesních práv nebo podílů v zemědělských společenstvích nahlížet jako na lesní prodej. Tyto výtěžky z
prodeje nejsou zahrnuty v paušalování a podléhají dani v plné výši.
Výnosy z lesních prodejů mohou být vypočteny také ve skutečně vzniklé výši. Odborné posudky ohledně podílu na výtěžku z prodeje, jenž
připadá na dřevo nastojato, podléhají volnému hodnocení důkazů. Překročí-li výtěžek z lesního prodeje částku 250.000 EUR, nelze si shora
uvedené paušalování (35%) nárokovat.
Částkami zvyšujícími zisk jsou výnosy z přenechání půdy a pozemků k nezemědělskému užívání (např. lyžařské sjezdovky). Zde je
třeba zadat pouze čistou úhradu za užívání. V případě úhrad do celkové výše 10.000 EUR ročně, stejně jako v případě jednorázové úhrady až
do částky 15.000 EUR není zpochybněna akceptace podílu čistých (dani podléhajících) úhrad za užívání ve výši 70% příslušné celkové
úhrady. Při vyšších částkách je nutno učinit individuální nález pro daný případ (č. na okraji 4245 směrnic pro daň z příjmu z r. 2000). Výplaty
podílu na zisku v penězích a naturáliích od korporativně organizovaných zemědělských společností podléhají srážce daně z kapitálových
výnosů a jsou koncově zdaňovány u majitele podílů.
Zvláštní evidence těchto výplat v přiznání k dani proto není zapotřebí.
Zažádá-li majitel podílů o návrhové vyměření daně z těchto, ke koncovému zdanění způsobilých, výplat, musejí být v tiskopise E1 vyplněny
následující kódy:
Kód 780 (hrubé výplaty zisku před srážkou daně z kapitálových výnosů)
Kód 365 (daň z kapitálových výnosů)
Kód 423 (Polovina sazby daně pro hrubé výplaty zisku před srážkou daně z kapitálových výnosů)
Mějte prosím na paměti, že v tomto případě musejí být do přiznání k dani zahrnuty rovněž veškeré soukromé tuzemské a zahraniční
kapitálové výnosy (např. úroky na vkladní knížce) a zisky z portfolií investičních fondů.
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Zisk/ztráta při přechodu se zjišťuje jen tehdy, přecházíte-li z plného paušalování na úplné účtování typu příjmy/výdaje (a obráceně) nebo z
částečného paušalování na sestavování rozvahy (a obráceně). V rámci paušalování není zapotřebí při změně z plného na částečné
paušalování (a obráceně) zjišťovat zisk/ztrátu při přechodu.
Ztráty při přechodu se zásadně zohledňují rozvržené na sedm let. Příslušnou sedminovou částku je nutno uvést pod kódem 9242. Pod
kódem 9010 se zadávají zisky při přechodu. Ztráty při přechodu je třeba (v plné výši) zapsat pod kódem 9010 pouze tehdy, nemá-li
rozvržení na sedminy proběhnout (např. v případě zcizení podniku nebo ukončení podnikání); v tomto případě nesmí být zápis pod kódem
9242 proveden.
Zisky ze zcizení (ukončení) celého podniku nebo dílčího podniku nejsou v paušalování zahrnuty.

Pod tímto kódem se zapisují zejména ty části přebytků, jež v případech bezplatného převodu zdroje příjmů na základě alikvotního vyměření
příjmu připadají na právního nástupce resp. právního předchůdce (viz č. na okraji 109 směrnic pro daň z příjmu z r. 2000). V takových
případech musí být kompletní příloha E 1c vyplněna jak právním předchůdcem, tak i právním nástupcem; v případě právního předchůdce se
vyloučí podíl připadající na právního nástupce pod kódem 9030, právní nástupce musí podíl připadající na právního předchůdce vyloučit pod
kódem 9030.
Dojde-li k ukončení podnikání, neboť majitel podniku dovršil 60. rok věku a ukončuje svoji výdělečnou činnost, stal se výdělečně
neschopným nebo zemřel, lze na návrh ponechat podnikové tiché rezervy na budově, která plátci daně sloužila také jako hlavní bydliště,
nezdaněné. K tomu viz zejména č. na okraji 5698 a násl. směrnic pro daň z příjmu z r. 2000. Výši tichých rezerv ponechaných bez zdanění
není potřeba uvádět.
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