Príloha k daňovému priznaniu E 1 k dani z príjmov podnikateľov
fyzických osôb s paušalizovanými príjmami z poľnohospodárstva a
lesného hospodárstva za rok 2011
Ak sa odkazuje bez bližšieho určenia na iné zákonné úpravy, potom sa pod tým rozumie Zákon o dani z príjmov z roku 1988 (ďalej
len "EStG" 1988).
Pozor: Túto prílohu smú používať výlučne len podnikatelia fyzické osoby s paušalizovanými príjmami z poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva. V prípade účasti na paušalizovaných príjmoch z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva sa použije formulár E 6c.
Rodné meno alebo priezvisko a meno, adresa podniku
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Spisová značka výmery jednotne stanovenej hodnoty

Uplatnila sa "veľká" opcia na výmer príspevkov odvádzaných do
Inštitúcie sociálneho zabezpečenia (ďalej len "SVA") poľnohospodárov

áno

Podáva sa žiadosť na čiastočnú paušalizáciu.

nie

2

Sumy v eurách a eurocentoch

FinanzOnline, unser Service für Sie!

Jednotne stanovená hodnota vlastnej
obhospodarovaných plôch manželského partnera)

vlastníckej

držby

(ako

aj

spolu

9610

Jednotne stanovená hodnota majetku vzatého do dlhodobého prenájmu (vrátane
jednotne stanovenej hodnoty plôch prenechaných do užívania inými osobami) ako aj prirážky
podľa § 40 Zákona o stanovovaní hodnoty (napr. pestovanie ovocia, špeciálne kultúry)
3

9620

Jednotne stanovená hodnota majetku daného do dlhodobého prenájmu (vrátane
jednotne stanovenej hodnoty plôch prenechaných do užívania) ako aj prirážky podľa § 40 Zákona
3
o stanovovaní hodnoty (napr. pestovanie ovocia, špeciálne kultúry)

9630

Celková jednotne stanovená hodnota samostatne obhospodarovanej plochy

3

PLNE PAUŠALIZOVANÉ PRÍJMY

Celková jednotne stanovená hodnota samostatne obhospodarovanej plochy nepresahuje
100 000 EUR, nevyužila sa opcia na výmer príspevkov odvádzaných do Inštitúcie sociálneho
zabezpečenia (ďalej len "SVA") poľnohospodárov za rok, v ktorom sa vymeriava daň, a
nepodáva sa žiadosť o čiastočnú paušalizáciu za rok, v ktorom sa vymeriava daň.

4

a) Jednotne stanovená hodnota lesnej hospodárskej pôdy, pokiaľ je to viac ako 11 000 EUR.

9640

b) 30% jednotne stanovenej hodnoty hospodárskej plochy horských pastvín

9650

c) jednotne stanovená hodnota plochy využívanej na pestovania viniča (odčituje sa len,
ak plocha na pestovanie viniča presahuje 60 árov)

9660

d) jednotne stanovená hodnota záhradnícky využívanej plochy

9670

1. Určujúca jednotne stanovená hodnota pre základnú sumu

2. Základná suma: 39% určujúcej jednotne stanovenej hodnoty

5

3. Príjmy zo záhradníctva podľa prílohy Komb 25 (pri plnej paušalizácii)
Príloha Komb 25 sa predkladá daňovému úradu len po vyzvaní.

Po

ža

www.bmf.gv.at

ČIASTOČNE PAUŠALIZOVANÉ PRÍJMY

9680

3

Celková jednotne stanovená hodnota samostatne obhospodarovanej plochy presahuje 100 000 EUR alebo sa využila "veľká" opcia na
výmer príspevkov odvádzaných do Inštitúcie sociálneho zabezpečenia (SVA) poľnohospodárov za rok, v ktorom sa vymeriava daň, alebo sa
podáva žiadosť o čiastočnú paušalizáciu za rok, v ktorom sa vymeriava daň.
4. Príjmy z poľnohospodárstva, hospodárstva na horských pastvinách, rybárstva a chovu včiel
6
30% príjmov (vrátane DPH) bez súm, ktoré sa majú podľa bodov 5 až 12 zohľadniť osobitne.

9690

5. Príjmy z lesného hospodárstva
7
a) Príjmy (vrátane DPH) mínus paušálne prevádzkové náklady.
Platí pre podniky s jednotne stanovenou hodnotou lesného hospodárstva nad 11 000 EUR alebo
pri celkovej jednotne stanovenej hodnote nad 100 000 EUR, alebo ak sa uplatnila "veľká" opcia na
výmer príspevkov odvádzaných do Inštitúcie sociálneho zabezpečenia (SVA) poľnohospodárov za
rok, v ktorom sa vymeriava daň, alebo sa podala žiadosť na čiastočnú paušalizáciu.

9700

b) príjmy z predaja lesov (aj pri lesných hospodároch s uplatnenou plnou paušalizáciou).
6. Príjmy zo záhradníctva podľa prílohy Komb 25 (pri čiastočnej paušalizácii)
Príloha Komb 25 sa predkladá daňovému úradu len po vyzvaní.
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9710
9720
E 1c, str. 1, verzia z 27. 10. 2011

7. Príjmy z vinohradníctva podľa prílohy Komb 24
Pozor: Príloha Komb 24 sa prekladá daňovému úradu len po vyzvaní.
áno

nie

8. Príjmy z výčapu muštov z vlastnej produkcie na vlastnom poľnohospodárskom dvore
podľa prílohy Komb 24. Príloha Komb 24 sa predkladá daňovému úradu len po vyzvaní.

9741

9. a) Príjmy z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva ako vedľajšieho zamestnania
podľa prílohy Komb 26. Príloha Komb 26 sa predkladá daňovému úradu len po vyzvaní.

9743

b) Príjmy z opracovania a/alebo spracovania ako aj podávanie nápojov a jedál z vlastnej
produkcie na vlastnom poľnohospodárskom dvore v horách podľa prílohy Komb 26.
Príloha Komb 26 sa predkladá daňovému úradu len po vyzvaní.

9742
9750

11. Sumy zvyšujúce zisk ako napr. príjmy z účasti na spoločných podnikoch, právo na odber
dreva, zastrelená divina, resp. príjmy z nepoľnohospodárskeho prenechania užívania
9
nezastavaných pozemkov (napr. lyžiarske dráhy)

9760

12. Ostatné príjmy, ktoré nie sú obsiahnuté paušalizáciou
(napr. predaj práv ako kvóta na produkciu mlieka alebo na množstvo dopestovanej cukrovej
repy, predaj podielov v pasienkových a lesných spoločenstvách, predaj komerčných budov
alebo ich vyňatie z predmetu podnikania, predaj vinohradov, ovocných sadov a iných trvalých
kultúrnych porastov [napr. lesné škôlky s vianočnými stromčekmi, porasty energeticky
využívaných drevín, chmeľ] ako aj iné obchodné prípady nespadajúce pod paušalizáciu).

9770
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10. Prijaté nájomné za dlhodobé užívanie hospodárskej pôdy/nehnuteľností (vrátane
výnosov z nájomného za užívanie poľovníckych/rybárskych revírov a naturálnych dávok nájomcu)

ra
.

Príjmy z výčapu vína z vlastnej produkcie na
vlastnom poľnohospodárskom dvore:

9730

Medzisúčet 1 z bod 2. až 12.

Dodatočné výdavky (podľa § 13 ods. 2 Nariadenia Spolkového ministerstva financií o stanovení priemerných
sadzieb na zistenie výšky zisku v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve (ďalej len "LuF-PauschVO" 2011)
a) Odpočitateľné nájomné za dlhodobý prenájom hospodársky využívanej pôdy
9790
(max. 25% jednotne stanovenej hodnoty plochy vzatej do dlhodobého prenájmu)
b) Zaplatené úroky z dlhov týkajúce sa poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
9800
(bez splácania istiny).
c) Finančná záťaž vyplývajúca z podmienok zmluvy o odovzdaní poľnohospodárskej
usadlosti dedičovi alebo nástupcovi
Uplatňované sumy sa musia stanoviť v rovnakej výške pri zisťovaní príjmu prijímateľa finančnej
podpory vyplývajúcej zo zmluvy o odovzdaní poľnohospodárskej usadlosti dedičovi alebo
nástupcovi ako stále príjmy.
9810
Paušálna suma 700 EUR na osobu.

9820

alebo skutočné náklady.

d) Príspevky sociálneho zabezpečenia zaplatené Inštitúcii sociálneho zabezpečenia
(SVA) poľnohospodárov

9830

Súčet dodatočných výdavkov a) až d)
medzisúčet 2 (nanajvýš však medzisúčet 1)

Paušalizované príjmy z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pred zohľadnením
nezdaniteľného minima podľa § 10
(Medzisúčet 1 mínus medzisúčet 2 - suma nesmie byť záporná).
Vykonala sa zmena spôsobu zistenia výšky zisku (§ 4 ods. 10).
Výška prechodného zisku/prechodnej straty
(straty v plnej výške, ak sa nemusí urobiť zápis pri identifikačnom čísle 9242)

10

9010

Sedminové sumy z prechodnej straty tohto roku a/alebo niektorého predchádzajúceho roku

9242

Nezdaniteľné minimum podľa § 10 (13% príjmov, max. 3 900 EUR)

9221

Neuplatňuje sa nezdaniteľné minimum

ža

Podnik(časť podniku) sa predal alebo sa s ním prestalo podnikať
Výška zisku z predaja (pred uplatnením nezdaniteľnej sumy)/výška straty z predaja

Po

Výška zisku/straty, ktoré sa majú vyňať

Podáva sa žiadosť podľa § 24 ods. 6 (zvýhodnenie pri budovách v prípade ukončenia
podnikania)

11

9020

12

9030

13

Príjmy z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Táto suma sa prevezme do formulára E 1 (bod 7a).
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú správne a úplné. Som si vedomý, že tieto údaje budú preverované a neúplné alebo nesprávne údaje sa
trestajú podľa zákona. Ak dodatočne zistím, že toto daňové priznanie je neúplné alebo nesprávne, okamžite o tom upovedomím daňový úrad
(§ 139 Spolkového poriadku o daniach a poplatkoch štátu ("Bundesabgabenordnung"))
Zástupca pre daňové záležitosti (meno, adresa, telefónne číslo)

Dátum, podpis
E 1c, str. 2, verzia z 27. 10. 2011

Poučenie
Uveďte spisovú značku jednotného výmeru pre podnik uplatňujúci paušalizáciu. Ak sa (výnimočne) pri podniku uplatňujúcom paušalizáciu
používa viac ako jedna spisová značka, uveďte prosím len spisovú značku patriacu hlavným hospodárskym budovám podniku. Nezabudnite
tiež, že v takomto prípade sa musia v rámci paušalizácie zhrnúť všetky jednotne stanovené hodnoty. Na základe paušalizovaného zistenia
výšky zisku sa všetky pravidelne sa vyskytujúce právne úkony a postupy zohľadňujú paušálne. Základom paušalizácie pre poľnohospodárstvo
a lesné hospodárstvo je Nariadenie spolkového ministra financií o stanovení priemerných sadzieb na zistenie výšky zisku v
poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve (ďalej len "LuF-PauschVO"), Zbierky zákonov Rakúskej republiky (ďalej len "BGBl."). II č.
471/2010 v znení BGBl. II č. 4/2011 (LuF-PauschVO 2011)
Pri plnej paušalizácii poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ktorá vychádza z jednotne stanovenej hodnoty alebo z priemerných sadzieb
závislých od veľkosti obhospodarovanej plochy (pri záhradníckej výrobe pre ďalších predajcov), nemajú v zásade skutočné príjmy a výdavky
podniku význam. Mimoriadne príjmy sa však musia uviesť oddelene (body 10, 11 a 12 formulára daňového priznania), určité výdavky (napr.
zaplatené nájomné za dlhodobý prenájom pôdy na hospodárske využívanie, úroky z dlhov týkajúce sa poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva, finančná záťaž vyplývajúca z podmienok zmluvy o odovzdaní poľnohospodárskej usadlosti dedičovi alebo nástupcovi ako aj
zaplatené príspevky do sociálneho poistenia) sa môžu oddelene odpočítať z dane ako výdavky podniku.
Čiastočná paušalizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva je vlastne vykázanie príjmov a výdavkov, pričom sa od skutočných
príjmov odpočítajú paušálne výdavky.
Nariadenie o paušalizácii sa nesmie uplatňovať ani pre jednotlivé časti podniku ani pre jednotlivé čiastkové činnosti podniku. Ak sa
dobrovoľne prechádza od paušálneho zistenia výšky zisku k bilancovaniu alebo plnému vykazovaniu príjmov a výdavkov, potom je znovu
možné použiť paušalizáciu až po uplynutí piatich rokov.
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Ak určujúca jednotne stanovená hodnota podniku v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve nepresiahne 100 000 EUR a neuplatní sa
"veľká" opcia na výmer príspevkov sociálneho zabezpečenia v SVA poľnohospodárov, potom je možné zistiť výšku zisku na základe
žiadosti pomocou čiastočnej paušalizácie. Ak sa použije čiastočná paušalizácia na základe žiadosti, potom je táto žiadosť záväzná na ďalšie
štyri kalendárne roky; počas tohto obdobia sa nemusí podávať ďalšia žiadosť na čiastočnú paušalizáciu. Opätovné zisťovanie výšky zisku na
základe plnej paušalizácie je potom možné najskôr po uplynutí piatich kalendárnych rokov.

Určujúca jednotne stanovená hodnota sa vypočítava z vlastnej držby majetku, majetok vzatý do dlhodobého prenájmu (vrátane plôch
prenechaných inými osobami do užívania) ako aj prirážok na jednotne stanovenú hodnotu na ne pripadajúcich podľa § 40 Zákona o
stanovovaní hodnoty (Bewertungsgesetz) (napr. pestovanie ovocia, mimoriadnych kultúr) mínus majetok/pôda prenajatá iným na dlhodobé
užívanie (vrátane plôch prenechaných do užívania iným osobám) a z prirážok na jednotne stanovenú hodnotu na ne pripadajúcich podľa §
40 Zákona o stanovovaní hodnoty (Bewertungsgesetz) (napr. pestovanie ovocia, mimoriadnych kultúr). Pri majetku vzatom do dlhodobého
prenájmu je určujúca sadza nájomcu na ha, pri majetku danom do dlhodobého prenájmu sadzba na ha prenajímateľa. Plochy vzaté do
dlhodobého nájmu a dané do dlhodobého prenájmu (ha) sa teda musia vynásobiť vlastnou hektárovou sadzbou zakaždým podľa jednotlivých
častí poľnohospodárskeho a lesno-hospodárskeho podniku . Prirážky na jednotne stanovenú hodnotu pripadajúce podľa § 40 Zákona o
stanovení hodnoty na majetok vzatý do dlhodobého nájmu a/alebo daný do dlhodobého prenájmu sa musia príslušným spôsobom pričítať.
Takto zistený výsledok sa ohľadom všetkých majetkových častí vzatých do dlhodobého nájmu zapisuje do identifikačného čísla 9620,
ohľadom všetkých všetkých majetkových častí daných do dlhodobého prenájmu do identifikačného čísla 9630.
Pri pripočítavaní dlhodobých nájmov alebo prenájmov majetku nezáleží na konkrétnom dátume, ale na obhospodarovaní počas zdaňovacieho
obdobia. V prípade pochybností platí preto pravidlo "Komu zostáva úroda, ten si smie pripočítať". Ak sa dokupovaním majetku počas roka
alebo bezodplatným nadobudnutím prekročí určujúca jednotne stanovená hodnota pre (plnú) paušalizáciu (100 000 EUR celková jednotne
stanovená hodnota alebo 11 000 čiastková jednotne stanovená hodnota v prípade lesného hospodárstva) k 31.decembru roka, potom sa od
nasledujúceho roka musí uplatňovať čiastočná paušalizácia.

"Veľká" opcia na výmer príspevkov na sociálne zabezpečenie podľa § 23 ods. 1a sociálneho poistenia poľnohospodárov znamená,
že si poľnohospodár a lesný hospodár podá žiadosť na miestne príslušnú Inštitúciu sociálneho zabezpečenia (SVA) poľnohospodárov, aby sa
mu príspevky do sociálneho poistenia vymeriavali na základe príjmov a výdavkov z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva uvedených vo
výmere dane z príjmu namiesto poistnej hodnoty odvodenej od jednotne stanovenej hodnoty.
Daňové príjmy z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva sa pri takto zvolenej možnosti smú zisťovať len na základe bilancovania,
úplného vykazovania príjmov a výdavkov alebo pomocou čiastočnej paušalizácie (§§ 8 a 12 LuFVO 2011). Plná paušalizácia je v takomto
prípade aj pri celkovej jednotne stanovenej hodnote nižšej ako 100 000 EUR neprípustná.
Zároveň je nutné poukázať na to, že sa rozhodnutie uplatniť "veľkú" opciu na výmer príspevkov na sociálne zabezpečenie podáva výlučne na
Inštitúcii sociálneho zabezpečenia (SVA) poľnohospodárov, a nie na daňovom úrade.
Základná suma slúži zisteniu výšky príjmov z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva (až do 11 000 EUR jednotne stanovenej hodnoty),
hospodárenia na horských pastvinách, vinohradníctva (len do 60 árov) ako aj z chovu rýb a včiel pri podnikoch uplatňujúcich plnú
paušalizáciu. Je to 39% určujúcej jednotne stanovenej hodnoty
Príklad:
Jednotne stanovená hodnota poľnohospodárstva:
Jednotne stanovená hodnota lesného hospodárstva:
Celková jednotne stanovená hodnota:
Základná suma je 39% zo 16 000, t.j. 6.240 Euro.
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14.000 Euro
2.000 Euro
16.000 Euro

Chov rýb zahŕňa príjmy z chovu rýb, výkrmu rýb, rybníkového hospodárstva a tiež iných vodných kultúr.

Tu sa zapisujú príjmy z lesného hospodárstva, ktoré sa musia zistiť pomocou čiastočnej paušalizácie. Čiastočná paušalizácia sa vždy
musí uplatňovať pri podnikoch, ktorých jednotne stanovená hodnota lesného hospodárstva presahuje 11 000 EUR alebo ktorých celková
jednotne stanovená hodnota presahuje 100 000 EUR alebo pri ktorých sa v roku zdaňovacieho obdobia na Inštitúcii sociálneho
zabezpečenia (SVA) poľnohospodárov uplatňuje "veľká" opcia na výmer príspevkov alebo pri ktorých sa podala žiadosť o čiastočnú
paušalizáciu. V takomto prípade sa zisk zisťuje z príjmov podniku (vrátane DPH) mínus nasledujúce paušálne výdavky podniku:
pri samostatnom výrube
- 70% príjmov podniku (redukčný koeficient 1-61 alebo hodnotová číslica 11-20)
- 60% príjmov podniku (redukčný koeficient 62-68 alebo hodnotová číslica 6-10)
- 50% príjmov podniku (redukčný koeficient 69-100 alebo hodnotová číslica 1-5)
pri predaji dreva zo skladu
- 30% príjmov podniku (redukčný koeficient 1-63 alebo hodnotová číslica 10-20)
- 20% príjmov podniku (redukčný koeficient 64-100 alebo hodnotová číslica 1-9)
V prípade plnej paušalizácie sú príjmy z lesného hospodárstva zhrnuté v rámci základnej sumy (viď bod 5).

E 1c, str. 3, verzia z 27. 10. 2011
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Sumy zvyšujúce zisk sú príjmy z prenechania nepoľnohospodárskeho nezastavaných pozemkov k užívaniu (napr. lyžiarske dráhy).
Tu sa použije len samotná úhrada za užívanie. Ak sa pri úhradách do celkovej ročnej výšky 10 000 EUR ako aj pri jednorazových úhradách
do 15 000 EUR stanoví podiel samotnej úhrady za užívanie (podliehajúcej dani) na 70% príslušnej celkovej úhrady, nie sú proti tomu
výhrady. Pri vyšších sumách sa stanovenie robí v každom jednotlivom prípade osobitne (Rz4245 Smerníc o dani z príjmov 2000). Peňažné a
vecné výplaty z pasienkových a lesných spoločenstiev organizovaných ako právnické osoby podliehajú odpočtu dane z kapitálových výnosov
a zaplatia ich ako zdanenie pri zdroji priamo majitelia podielov.
Osobitný zápis týchto výplat v daňovom priznaní teda nie je potrebný.
Ak majiteľ podielu požiada žiadosťou o vymeranie dane za tieto výnosy, pri ktorých je možné zdanenie pri zdroji, potom musí vyplniť
nasledovné identifikačné čísla vo formulári E 1:
Identifikačné číslo 780 (Brutto výplaty pred odpočtom dane z kapitálových výnosov)
Identifikačné číslo 365 (Daň z kapitálových výnosov)
Identifikačné číslo 423 (Polovičná sadzba dane pre brutto výplaty pred odpočtom dane z kapitálových výnosov)
V tomto prípade sa nesmie zabudnúť na to, že všetky kapitálové výnosy v zahraničí aj v tuzemsku (napr. úroky z vkladných knižiek) a
kapitálový zisk z investičných fondov musia byť zahrnuté do vymerania dane.
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Príjmy z predaja lesa sa v prípade paušalizácie uvádzajú mimo bežného zisku osobitne. Kým celková suma za všetky predaje v
kalendárnom roku neprekročí 250 000 EUR, je možné považovať podiel nevyrúbaného lesa podliehajúceho dani (vrátane práva na lov) za
35% z výnosu z predaja. Pomocou hore uvedených 35% sa splatia aj všetky prípadné účtovné hodnoty nevyrúbaného lesa a náklady na
predaj. V paušálnej sadzbe 35% nie sú zahrnuté tiché rezervy, ktoré nepripadajú na nevyrúbaný les a právo lovu (napr. budovy alebo
práva). Preto napr. predaj práv na časť lesa alebo podielov v pasienkových a lesných spoločenstvách nepovažuje za predaj lesa. Tieto výnosy
z predaja nespadajú pod paušalizáciu a celé podliehajú dani.
Príjmy z predaja lesa sa môžu zisťovať aj v skutočnej realizovanej výške. Znalecké posudky o časti výnosu z predaja pripadajúcej na
nevyrúbaný les podliehajú voľnému hodnoteniu dôkazov. Ak výnos z predaja lesa prekročí 250 000 EUR, potom nie je možné uplatňovať
hore uvedenú paušalizáciu.
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Zisky z predaja (ukončenie podnikania) celého podniku alebo časti podniku sa nezahŕňajú do paušalizácie.

Pod týmto identifikačným číslom sa musia zapísať predovšetkým tie časti nadbytku, ktoré pripadajú v prípadoch bezodplatného prevodu
zdroja príjmov na základe alikvótneho vymedzenia príjmov na právneho nástupcu, resp. predchodcu (viď Rz 109 Smerníc pre daň z príjmu
2000). V takýchto prípadoch musí právnym predchodcom (za právneho predchodcu) ako aj právnym nástupcom byť vyplnená kompletná
prílohu E 1c; pri právnom predchodcovi sa musí podiel pripadajúci na právneho nástupcu repartovať pod identifikačným číslom 9030;
právny nástupca musí podiel pripadajúci na právneho predchodcu repartovať pod identifikačným číslom 9030.
Ak sa ukončí podnikanie v podniku, lebo majiteľ podniku dosiahol 60. rok života a ukončil svoju podnikateľskú činnosť, nie je schopný
podnikateľskej činnosti alebo zomrel, je možné na základe žiadosti podnikové tiché rezervy vo forme budovy, ktorá daňovníkovi slúžila ako
trvalé miesto pobytu, nechať nezdanené. Bližšie informácie k tomu sú predovšetkým v Rz 5698 Smerníc o dani z príjmov 2000. Výška tichej
rezervy, ktorá zostáva nezdanená, sa nemusí oznamovať.
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Prechodný zisk/prechodná stratu sa musí zistiť len vtedy, ak sa prechádza od plnej paušalizácie k úplnému vykazovaniu príjmov a výdavkov
(a opačne) alebo od čiastočnej paušalizácie k bilancovaniu (a opačne). V rámci paušalizácie sa pri prechode od plnej k čiastočnej paušalizácii
(a opačne) nemusí zisťovať prechodný zisk/prechodná strat.
Prechodné straty sa v princípe musia zohľadňovať rozdelené na sedem rokov. Príslušné sedminové sumy sa musia zapísať do identifikačného
čísla 9242. Do identifikačného čísla 9010 sa musia zapisovať prechodné zisky. Prechodné straty sa do identifikačného čísla 9010 musia (v
plnej výške) zapisovať len vtedy, ak sa nemusí realizovať rozdelenie na sedminy (napr. v príklade predaja podniku alebo ukončenia
podnikania); v takomto prípade sa nesmie urobiť zápis do identifikačného čísla 9242.
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