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E 1-2016-CZ Spolkové ministerstvo financí – 12/2016 (vyd. 2016) E 1, strana 1, verze z 11.11.2016

Přiznání k dani z příjmů za rok 2016
Vážená  daňová  poplatnice! Vážený  daňový  poplatníku! Je-li bez bližšího označení odkazováno na zákonná ustanovení, rozumí se 
jimi ustanovení rakouského zákona o dani z příjmů z r. 1988 (EStG 1988). 

Další informace týkající se přiznání k dani z příjmů najdete v návodu na vyplnění (tiskopis E 2) nebo na internetové adrese 
www.bmf.gv.at.

Finančnímu úřadu Podací značkaFinanzOnline, naše služby pro Vás!

2016

Odpovídající údaj prosím zaškrtněte.

2. Adresa současného bydliště

2.1 ULICE (HŮLKOVÝM PÍSMEM)

2.2 Číslo domu 2.3  Podlaží 2.4  Číslo dveří 2.5  Stát 3)

   

2.6 MÍSTO (HŮLKOVÝM PÍSMEM) 

 

2.7 Poštovní směrovací číslo     2.8  Telefonní číslo

 

1) Zde prosím zadejte úplné 10místné číslo sociálního pojištění přidělené rakouskou sociální pojišťovnou.
2) Manželka manžel, osoba žijící v poměru družky/druha a registrovaná partnerka/registrovaný partner jsou dále - nebude-li uvedeno  
 jinak - označováni jako „partnerka/partner“. 
3) Uveďte, prosím, mezinárodní poznávací značku vozidla. Vyplňujte pouze v případě, že se místo současného bydliště nenachází v  
 Rakousku.

Tento tiskopis je strojově načítán, proto ho vyplňujte HŮLKOVÝM PÍSMEM a používejte výlučně černou nebo modrou barvu psací 
náplně. Údaje o finančních částkách jsou v eurech a centech (zarovnané zprava). Odevzdávejte pouze originály tiskopisů, neboť 
kopie nejsou strojově čitelné. Údaje zapsané vně polí pro zadávání rovněž nemohou být strojově načteny.
Zvýrazněná pole musejí být vyplněna vždy.

Číslo účtu pro odvádění poplatku
Číslo finančního úřadu - daňové identifikační číslo

RODNÉ PŘÍJMENÍ NEBO PŘÍJMENÍ (HŮLKOVÝM PÍSMEM)

JMÉNO (HŮLKOVÝM PÍSMEM) TITUL (HŮLKOVÝM PÍSMEM)

10místné číslo sociálního pojištění podle e-card 1) 

D D M M R R R R

w
w

w
.b

m
f.g

v.
at

Datum narození (není-li k dispozici číslo 
sociálního pojištění, nutno vždy vyplnit)

1. Další údaje k osobě

1.1  Pohlaví

   muž           žena

1.2 Osobní stav ke dni 31.12.2016 (zaškrtněte, prosím, pouze jedno políčko) 2)  od Datum (DD.MM.RRRR)

 vdaná resp. ženatý/žijící v registrovaném partnerstv     žijící v poměru družky/druh  

 svobodná/ý    žijící trvale odloučeně     rozvedená/ý        vdova/vdovec
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3. Partnerka/partner

3.1 RODNÉ PŘÍJMENÍ nebo PŘÍJMENÍ (HŮLKOVÝM PÍSMEM) 

3.2 JMÉNO (HŮLKOVÝM PÍSMEM)   3.3  TITUL (HŮLKOVÝM PÍSMEM)

  
  3.4 10místné číslo sociálního                                  3.5   Datum narození (DDMMRRRR) (není-li k dispozici

 pojištění podle e-card 1)                                                 číslo sociálního pojištění, nutno vždy vyplnit)

      

4. Odečitatelná částka pro jedinou osobu výdělečně činnou, odečitatelná částka pro samoživitele    1    2

4.1   Žádám u uplatnění odečitatelné částky pro jedinou osobu výdělečně činnou a prohlašuji, že moje partnerka/můj partner  
             obdobný nárok neuplatňuje
4.2    Žádám u uplatnění odečitatelné částky pro samoživitele

Upozornění k bodu 4.1 a 4.2: Nezbytné pobírání rodinných přídavků na alespoň jedno dítě podle bodu 4.3.

4.3 

5. Výše příjmů manželky/manžela nebo registrované partnerky/registrovaného partnera  
 Zaškrtněte, prosím, pouze v případě, že nebyl zaškrtnut již bod 4.1 (odečitatelná částka pro jedinou osobu výdělečně činnou).

5.1   Prohlašuji, že roční příjmy mé manželky/mého manžela nebo mé registrované partnerky/mého registrovaného partnera  
  nepřekročily částku 6000 EUR [V tomto případě náleží zvýšená částka na mimořádné výdaje s horní hranicí (22.2, 22.3), nižší  
  spoluúčast při mimořádných životních nákladech (tiskopis L 1ab) a výdaje manželky/manžela nebo registrované partnerky/ 
  registrovaného partnera spojené s postižením (tiskopis L 1ab)].

6. Zvýšená odečitatelná částka pro důchodce

6.1  Žádám u uplatnění odečitatelné částky pro důchodce. (Předpoklady: Vlastní příjmy z důchodu nepřesáhly částku ve výši  
  25 000 EUR, bez nároku na odečitatelné částky podle bodu 4, vdaná/ženatý nebo žijící v registrovaném partnerství - příjmy  
  manželky/manžela nebo registrované/ho partnerky/partnera nepřesáhly částku ve výši 2 200 EUR).

7. Příplatek pro velké rodiny Vyplňujte pouze v případě, že (rodinné) příjmy v roce 2016 nepřekročily částku ve výši  
 55.000 Euro. 3  

7.1  Žádám o příplatek pro velké rodiny pro rok 2017, neboť v roce 2016 byly alespoň po přechodnou dobu pobírány rodinné  
  přídavky na nejméně 3 děti.

7.2  Prohlašuji, že jsem v roce 2016, alespoň po přechodnou dobu, pobíral/a rodinné přídavky na nejméně 3 děti, žil/a jsem déle  
  než 6 měsíců v manželství, v poměru druha/družky nebo v registrovaném partnerství, přičemž společný příjem nepřesáhl částku  
  ve výši 55 000 EUR.

8. Volba běžného zdanění při podnikových/soukromých kapitálových výnosech a při příjmech z  
 prodeje pozemků

8.1  Žádám o zdanění podnikových a/nebo soukromých kapitálových výnosů, na něž lze aplikovat zvláštní sazbu daně, podle  
  všeobecného daňového sazebníku (volba běžného zdanění podle § 27a, odst. 5)  4

8.2  Žádám o zdanění podnikových a/nebo soukromých kapitálových zisků týkajících se pozemků (prodej pozemků a vynětí pozemků  
  z podnikového jmění), na něž lze aplikovat zvláštní sazbu daně, podle všeobecného daňového sazebníku (volba běžného zdanění  
  podle § 30a, odst. 2)     5

1)   Zde prosím zadejte úplné 10místné číslo pojistky přidělené rakouskou sociální pojišťovnou.

Počet dětí, na které jsem já nebo moje partnerka/můj partner po dobu nejméně sedmi měsíců pobíral/a rodinné 
přídavky. 
Pro daňové zohlednění dětí použijte, prosím, pro každé dítě vlastní přílohu L 1k.
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9. - 11. Podnikové příjmy ze 
  (Částky v EUR)

9. zemědělské a 
lesnické činnosti 6

10. samostatné  7

výdělečné činnosti 
11. Provozování  
       živnosti         8

a) Jako individuální podnikatel/ka - výsledek z 
příloh(y) E 1a nebo E 1a-K, u zemědělského a 
lesnického paušalování z E 1c 4)

b) Jako podílnice/podílník (spoluvlastnice/ 
spoluvlastník) - výsledek z přílohy E 11 4)

c) Z toho k vyloučení z důvodu rozdělení příjmů  
na 3 roky                                                       9  

na 5 let                                                          10

311 321 327

312 322 328
d)   Podle § 37, odst. 9 neodvolatelně žádám o rovnoměrné rozdělení mých  

 kladných příjmů z umělecké a/nebo publikační činnosti na rok podání  
 přiznání a na předcházející dva roky 

  Pod kódem 325 je proto nutno vyloučit 2/3. 5)                                             11 325
e) K použití určené dílčí částky z rozdělení příjmů z 

jiného roku                                                           12 314 324 326
f) V případě uplatnění volby běžného zdanění  

podle bodu 8.1: V bodě a) a/nebo b)  
nezahrnuté provozní kapitálové výnosy (výtěžek 
a kapitálová podstata), pokud se tyto nezapisují 
pod kódy 917/918/919                             13 780 782 784

g) Při uplatnění volby běžného zdanění  
podle bodu 8.1: Pod kódy 780/782/784  
nezahrnuté provozní kapitálové výnosy (výtěžek 
a kapitálová podstata), na něž se započítává 
zahraniční srážková daň                              14 917 918 919

h) Při využití volby běžného zdanění podle bodu 
8.2: Kapitálové zisky týkající se podnikových  
pozemků, nezahrnuté v bodě a) a/nebo bodě b)                                                              500 501 502

Úhrn z bodů a) až h) 310 320 330
Zvláštní sazby daně
Podnikové kapitálové výnosy, které se zdaňují zvláštní sazbou daně
i) Pod kódy 310/320/330 nezahrnuté tuzemské a  

zahraniční kapitálové výnosy (výtěžek a kapitálová  
podstata), na něž se nezapočítává žádná 
zahraniční srážková daň, a které se zdaňují 
zvláštní sazbou daně ve výši 27,5%.          16 946 947 948

j) Pod kódy 310/320/330 nezahrnuté  
tuzemské a zahraniční kapitálové výnosy, na 
něž se nezapočítává žádná zahraniční srážková 
daň, a které se zdaňují zvláštní sazbou daně ve 
výši 25%.                                                16 781 783 785

k) Pod kódy 310/320/330 nezahrnuté tuzemské 
a zahraniční kapitálové výnosy (výtěžek a  
kapitálová podstata), na něž se započítává 
zahraniční srážková daň, a které se zdaňují 
zvláštní sazbou daně ve výši  27,5%.           17 949 950 951

l) Pod kódy 310/320/330 nezahrnuté tuzemské 
a zahraniční kapitálové výnosy, na něž se 
započítává zahraniční srážková daň, a které se 
zdaňují zvláštní sazbou daně ve výši 25%.    17 920 921 922

Kapitálové zisky týkající se podnikových pozemků, které se zdaňují zvláštní sazbou daně
m) Kapitálové zisky týkající se podnikových  

pozemků, které se zdaňují zvláštní sazbou 
daně ve výši 30%                                     18 961 962 963

n) Kapitálové zisky týkající se podnikových  
pozemků, které se zdaňují zvláštní sazbou 
daně 25%                                                18 551 552 553

Započítávaná daň
na podnikové kapitálové výnosy (daň z kapitálových výnosů, zahraniční srážková daň, srážková daň EU)

o) Daň z kapitálových výnosů ve výši 27,5%, 
spokud připadá na podnikové tuzemské  
kapitálové výnosy 955 956 957

p) Daň z kapitálových výnosů ve výši 25%, 
pokud připadá na podnikové tuzemské  
kapitálové výnosy 580 581 582

q) Na podnikové kapitálové výnosy, které podléhají  
zvláštní sazbě daně 27,5% připadající  
započítávaná zahraniční srážková daň       17 958 959 960

4) Bez kapitálových výnosů způsobilých konečného zdanění, kapitálových zisků týkajících se kapitálového majetku a podnikových  
pozemků, na něž lze aplikovat zvláštní sazbu daně.

5) Současně žádám, aby nárokové úroky (§ 205 rakouského spolkového daňového řádu - BAO) nebyly stanovovány do té míry, v níž je 
rozdílová částka daně z příjmů za předchozí roky důsledkem shora uvedené žádosti.

E 1, strana 3, verze z 11.11.2016
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13. Příjmy ze závislé pracovní činnosti
   Počet
   Upozornění: Nejsou-li k vykázání žádné příjmy, zapište, prosím, hodnotu 0 (nula). Mzdový lístek není
13.1  nutno přikládat.
Zapište počet subjektů vyplácejících mzdu a důchod (zaměstnavatel/ka, orgány důchodového zabezpečení), které Vám v roce 2016 
vyplácely požitky (mzda, plat nebo důchod). 
Pokud jste pobíral/a více důchodů, které již byly společně zdaněny daní ze mzdy, zapíše se pro tyto společně zdaněné důchody jediný 
subjekt vyplácející důchod.
Následující požitky se nepočítají do „počtu mzdových lístků“:
Nemocenská, příjmy na základě šeku za služby, podpora v nezaměstnanosti, pomoc v nouzi, překlenovací výpomoc, příspěvek 
na péči v karenční době, odměna za vojenská cvičení, cvičení záloh a cvičení vojska ve zbrani, refundované povinné příspěvky na 
sociální pojištění, příjmy z fondu pojištění pro případ insolvence zaměstnavatele, finanční náhrada v době mateřství (Wochengeld), 
příjmy z podnikového sociálního pojištění nebo z pokladny pro dovolenou zaměstnanců v oblasti stavebnictví.             
13.2 Výše příjmů, které jsou na základě mezinárodních úmluv osvobozené od

 daně (např. OSN, Organizace OSN pro průmyslový rozvoj)                         24     725      
Pro příjmy ze závislé pracovní činnosti bez srážek daně ze mzdy použijte, prosím, přílohu L 1i.
Příjmy podléhající dani ze mzdy: Výše příjmů ze závislé pracovní činnosti podle kódu 245  
mzdového lístku musí být sdělena místně příslušnému finančnímu úřadu vyplácejícím subjektem, 
a Vy ji proto nemusíte uvádět.

12. Pravidlo omezení zhodnocení ztrát (§ 2, odst. 2a)

V podnikových příjmech jsou zahrnuty 
nevyrovnatelné ztráty ve smyslu 
§ 2 odst. 2a:

a) Vlastní podnik 19 341

b) Podíly 20 342

Započitatelné ztráty z předchozích let k 
vyrovnání s kladnými podnikovými příjmy 
ve výši:

a) Vlastní podnik 21 332

b) Podíly 21 346

V mimopodnikových příjmech jsou zahrnuty nevyrovnatelné ztráty ve smyslu § 2, odst. 2a   22 371
Započitatelné ztráty z předchozích let  vyrovnání s kladnými mimopodnikovými příjmy 
ve výši:    23 372

na kapitálové zisky týkající se podnikových pozemků (daň z výnosů z nemovitostí, zahraniční daň, zvláštní zálohová platba)

t) Daň z výnosů z nemovitostí ve výši 30%, 
pokud připadá na podnikové příjmy z prodeje 
pozemků 964 965 966

u) Daň z výnosů z nemovitostí ve výši 25%, 
pokud připadá na podnikové příjmy z prodeje 
pozemků 583 584 585

v) Zvláštní zálohová platba ve výši 30%, 
pokud připadá na podnikové příjmy z prodeje 
pozemků 6) 967 968 969

w) Zvláštní zálohová platba ve výši 25%, 
pokud připadá na podnikové příjmy z prodeje 
pozemků  6) 589 590 591

x) Na příjmy z prodeje podnikových pozemků, 
které podléhají zvláštní sazbě daně ve výši  
30% připadající započítávaná zahraniční daň 970 971 972

y) Na příjmy z prodeje podnikových pozemků, 
které podléhají zvláštní sazbě daně ve výši 
25% připadající započítávaná zahraniční daň 586 587 588

Pod kódem 330 zahrnuté příjmy, které mají podle přílohy 2 rakouského spolkového zákona o sociálním pojištění 
zemědělců (BSVG) účinky placení příspěvků.
(např. příjmy z podnikatelsky provozovaného chovu hospodářských zvířat a rostlinné výroby) 491
Pod kódem 330 zahrnuté příjmy, které mají podle přílohy 2 rakouského spolkového zákona o sociálním pojištění 
zemědělců (BSVG) účinky placení zvýšených příspěvků.
(např. příjmy ze zemědělské a lesnické vedlejší výdělečné činnosti) 492

6) Mějte, prosím, na paměti: Zapište zde pouze tu částku, která byla uhrazena v rámci zvláštní zálohové platby za prodeje podnikových 
pozemků. Odvedená daň z výnosů z nemovitostí se nezapisuje zde, nýbrž u kódů 964/965/966 nebo 583/584/585.

r) Na podnikové kapitálové výnosy, které podléhají  
zvláštní sazbě daně 25% připadající  
započítávaná zahraniční srážková daň   17   923 924 925

s) Na podnikové kapitálové výnosy připadající 
započitatelná srážková daň ES                             926 927 928
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14.13 Pro uplatnění paušálu pro příslušnou profesní skupinu, prosím, uveďte:

 Období výkonu činností: začátek (DDMM) - konec (DDMM) Náhrady nákladů 9)

do

do

Úhrn příjmů ze závislé pracovní činnosti (nemusí být vyplněno)  

A: Umělkyně/umělci FM: Lesní dělnice/dělníci vykonávající práce s motorovou pilou V: Zástupkyně/zástupci
B: Divadelníci, filmové herečky/filmoví herci FO: Lesní dělnice/dělníci nevykonávající práce s motorovou pilou P: Členové městského,
F: Televizní pracovníci Lesnice/lesníci, profesionální lovčí zvěře v revírní službě obecního nebo
J: Novinářky/novináři HA: Domovnice/domovníci, pokud místního zastupitelstva
M: Hudebnice/hudebníci spadají pod režim zákona o domovnících E: Expatrianti ve smyslu

HE: Osoby pracující doma §1, ř. 11 vyhlášky 7)

7)  Podání žádosti pouze v případě, že již nebylo správně zohledněno zaměstnavatelkou/zaměstnavatelem   
8)  Zkrácené označení profesní skupiny
9)  Náhrady nákladů obdržené od zaměstnavatelky/zaměstnavatele (vyjma u zástupkyň/zástupců a náhrad cestovních nákladů expatriantům 

ve smyslu § 26, ř. 4 rakouského zákona o dani z příjmů - EStG 1988).

16. Příjmy z pronájmu a propachtování 

16.1 Z pozemků a budov - výsledek z příloh(y) E 1b

16.2 Jako podílnice/podílník (spoluvlastnice/spoluvlastník) - výsledek z přílohy E 11, bod 7.

16.3 Ostatní příjmy z pronájmu a propachtování 
  (např. příjmy z propachtování podniku při ukončení činnosti podniku) 373

Úhrn z bodů 16.1 až 16.3 370

15.  Příjmy z kapitálového majetku 
Pro příjmy z kapitálového majetku použijte prosím přílohu E 1kv.

Pokud již odečet neproběhl prostřednictvím zaměstnavatelky nebo zaměstnavatele, je zde nutno uvést následující náklady na dosažení, 
udržení a zajištění příjmů, které se nezapočítávají do paušální částky nákladů na dosažení, udržení a zajištění příjmů ve výši 132 EUR ročně:

14.4 Odborové příspěvky a jiné příspěvky profesním svazům a zájmovým zastoupením - skutečně  
 náležející roční částka - vyjma příspěvku podnikové radě. 7) 717
14.5 Povinné příspěvky na základě zaměstnání malého rozsahu a povinné příspěvky pro společně 

 pojištěné rodinné příslušníky a vlastní zaplacené příspěvky na sociální pojištění (např.   
 SVdGW - sociální pojišťovna živnostenského podnikání) vyjma příspěvku podnikové radě 274

Zde se zapisují další náklady na dosažení, udržení a zajištění příjmů. Uveďte, prosím, vždy příslušnou roční částku výdajů po 
odečtení od daně osvobozených náhrad nebo finančních kompenzací. Činí-li výše nákladů na dosažení, udržení a zajištění příjmů méně 
než 132 EUR za rok, není je nutno zapisovat.
14.6 Pracovní pomůcky 

  (v případě pořízených pracovních pomůcek za více než 400 EUR pouze amortizace) 719
14.7 Odborná literatura (nepatří sem všeobecně vzdělávací publikace jako jsou naučné 
  slovníky, encyklopedie, noviny atd.) 720
14.8 Z důvodu výkonu profese vzniklé cestovní náklady 

  (bez nákladů na jízdy bydliště/pracoviště a za cesty zaměstnance za rodinou) 721

14.9 Náklady na pokračující vzdělávání, školení a rekvalifikace 722

14.10 Náklady za cesty zaměstnance za rodinou 300

14.11 Náklady za vedení dvojí domácnosti 723
14.12 Ostatní náklady na dosažení, udržení a zajištění příjmů, nespadající pod body 14.6 až 14.11 

  (např. příspěvek podnikové radě) 724

14. Náklady na dosažení, udržení a zajištění příjmů paušální/odečitatelná částka pro osoby pravidelně  
 dojíždějící do zaměstnání (kódy 718 a 916 nutno vyplnit společně).Vysvětlivky k paušální resp. odečitatelné částce pro osoby  
 pravidelně dojíždějící do zaměstnání a ke zvýšené odečitatelné částce za dopravu najdete v daňové publikaci „Steuerbuch 2017“.   25  

14.1  
  Vyplňujte pouze v případě, že již nebyla zohledněna Vaší zaměstnavatelkou/Vaším  

  zaměstnavatelem, a to ve správné výši. Výpočet podle kalkulačky pro výpočet nároků  
  při pravidelném dojíždění do zaměstnání na www.bmf.gv.at/pendlerrechner/ 718
14.2 

 Vyplňujte pouze v případě, že již nebyla zohledněna Vaší zaměstnavatelkou/Vaším  
 zaměstnavatelem, a to ve správné výši. Odečitatelná částka pro osoby pravidelně  
 dojíždějící do zaměstnání činí 2 EUR/km cesty do zaměstnání jedním směrem kalkulačky  
 na www.bmf.gv.at/pendlerrechner 916
14.3 Přesné označení Vaší profesní činnosti (např. kuchař, prodavačka; nepostačuje údaj typu státní zaměstnanec, dělník)

Paušál pro osoby pravidelně dojíždějící do zaměstnání - skutečně náležející roční částka

Odečitatelná částka pro osoby pravidelně dojíždějící do zaměstnání (tzv. Pendlereuro)-  
skutečně náležející roční částka

Povolání 8)
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Dbejte prosím na následující: 
10)  V případě uplatnění volby zdanění se zde smí, při existenci více prodejů, zapisovat pouze uhrazená daň z výnosů z nemovitostí těch  

  prodejů, které jsou na základě této volby zahrnuté do vyměřování daně.
11)  Zapište zde, prosím, pouze tu částku, která byla uhrazena v rámci zvláštní zálohové platby za prodeje soukromých pozemků.  

  Odvedená daň z výnosů z nemovitostí se nezapisuje zde, nýbrž u kódů 988/576.
E 1, strana 6, verze z 11.11.2016

19. Dodatečné zdanění
19.1 Dodatečné zdanění zahraničních ztrát (§ 2, odst. 8, ř. 4), pokud není zahrnut 
  pod kódem 977  39 792
19.2 Dodatečné zdanění zahraničních ztrát (přechodná úprava pro roky 2016 až 2018, 
  § 124b, ř. 249) Úhrnná částka dotčená dodatečným zdaněním 39 976

19.2.1 Dodatečně zdaňovaná částka ve zdaňovacím roce   39 977
19.3 Dodatečné zdanění nevyčerpaných zisků podle § 11a, odst.. 3 a 4 40

19.3.1 Dodatečné zdanění v případě zisku dosaženého v roce 2016: Poloviční sazbou daně roku 
  uplatnění nároku na zvýhodnění zdanitelná dodatečně zdaňovaná částka 794
19.3.2 Dodatečné zdanění v případě ztráty vzniklé v roce 2016: Poloviční sazbou daně roku  

 uplatnění nároku na zvýhodnění zdanitelná dodatečně zdaňovaná částka včetně na  
 rok 2017 připadajícího polovičního podílu

  (tento bude automaticky vyloučen) 795

19.3.3 Dodatečné zdanění v případě ztráty vzniklé v roce 2016 v důsledku vyrovnání ztráty ve výši 796

Úhrnná částka příjmů: (nemusí být vyplněna)

17.1.1 Paušálně vypočtené příjmy z prodeje pozemků (§ 30, odst. 4  
 „starý majetek“ - (14% z výnosu z prodeje; § 30, odst. 4, ř. 2)         29 985 572

  Příjmy z prodeje pozemků podle práva cesty
  (60% z výnosu z prodeje; § 30 odst. 4, ř. 1)                                      30 986 573

    Při výpočtu příjmů podle kódů 985/986 resp. 572/573 proběhlo dodatečné zaúčtování zvýhodněných zřizovacích nákladů 
(§ 30, odst. 4, poslední věta)

17.1.2 Nepaušálně vypočtené příjmy z prodeje pozemků (§ 30, odst.3, 
 „nový majetek“ a v případě volby podle § 30, odst. 5 rovněž 
 „starý majetek“)                                                                       31 987 574

17.1.3 Účetní zůstatek z kódů 985/986/987 resp. 572/573/574     32

17.1.4 Započitatelná daň z výnosů z nemovitostí, která připadá na příjmy z  
 prodeje soukromých pozemků, a která byla odvedena zástupcem stran 10) 988 576
17.1.5 Uhrazená zvláštní zálohová platba, pokud připadá na příjmy z prodeje  
 soukromých pozemků 11) 989 579
17.1.6 Na příjmy z prodeje soukromých pozemků podle bodu 17.1 započítávaná  
 zahraniční daň 997 578
17.2  Příjmy z prodeje pozemků, které podléhají zdanění podle tarifu

17.2.1 Příjmy z prodeje pozemků oproti poskytnutí důchodu („starý a nový majetek“; § 30a, odst. 4)       33 575

17.2.2 Na příjmy z prodeje soukromých pozemků podle bodu 17.2 připadající započítávaná zahraniční daň 975

18. Ostatní příjmy

18.1 Opakující se příjmy (§ 29, ř. 1)  34 800  
18.2 Příjmy ze spekulativních obchodů (§ 31) a z prodeje podílů (§ 31 zákona o dani z příjmů  

 z r. 1988, ve znění předcházejícím 1. zákonu o stabilitě - StabG 2012)                        35 801
18.3 Příjmy z prodeje dluhových cenných papírů a derivátů, které byly nabyty v období  

 1.10.2011 až 31.3.2012 (§ 124b, ř. 184, druhá pomlčka, 27,5%) 36 503

18.4 Příjmy z výkonů (§ 29, ř. 3) 37 803

18.5 Funkční požitky (§ 29, ř. 4) 38 804

17. Příjmy z prodeje soukromých pozemků  26

        Prodej se týká (i) pozemků a půdy, které byly předtím vyřazeny v účetní hodnotě z podnikového majetku

17.1    Příjmy z prodeje pozemků, na které se aplikuje zvláštní sazba daně 30%    27 25%    28

16.4 Odečítaná částka ve výši jedné patnáctiny ztráty z prodeje soukromých pozemků ve  
 zdaňovacím roce podle bodu 17.1.3 (nejvýše kód 370)                                             32 973
16.5  Žádám, aby 60% ztráty z prodeje soukromých pozemků ve zdaňovacím roce bylo  

 vyrovnáno s příjmy z pronájmu a propachtování. Zohledněno má být (60 % částky podle  
 bodu 17.1.3, nejvýše kód 370)                                                                             32 974
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20. Tarifní zvýhodnění, zvláštní případy

20.1 Příjmy, pro které nárokuji poloviční sazbu daně  41 423  
20.2 Zisky ze snížení dluhu ve smyslu § 36 (kód 386)

  Splatný podíl v procentech      496                       
42 386

20.3 Příjmy, které je nutno zdanit zvlášť z ostatních důvodů (druh): 43

20.4  V případě odlišného hospodářského roku 2015/2016 pro převedení/odložení  
 před 1.1.2016:

   Podle § 6, ř. 6, písm. b, ve znění předcházejícím zákonu o daňových změnách - AbgÄG 2015,  
  žádám, aby daňový dluh nebyl stanoven ohledně částky zahrnuté v příjmech, ve výši  44 805

20.5  Žádám o možnost daňový dluh vzniklý podle § 6, ř. 6, písm. a, písm. b, ve znění zákona o  
  daňových změnách - AbgÄG 2015, ohledně částky zahrnuté v příjmech uhradit ve  
  splátkách                                                                                                      45 978

  Z této částky připadá na hospodářské statky v rámci
  20.5.1      dlouhodobých aktiv (7 splátek) částka ve výši   45 990

  20.5.2      o běžných aktiv (2 splátek) částka ve výši 45 991
20.6  V případě odlišného hospodářského roku 2015/2016 pro přeměny společností,  

 které byly schváleny před 1.1.2016:
   Na základě ustanovení zákona o dani při přeměně společnosti žádám, aby 
   daňový dluh nebyl stanoven ohledně částky zahrnuté v příjmech, ve výši  46 939
  Daňový dluh, která nemá být stanoven se

     vypočte podle tarifu    

   vypočte za použití sazby daně ve výši 27,5% (částečné omezení zdaňovacího práva) 

20.7  Na základě ustanovení zákona o dani při přeměně společnosti žádám ohledně
   částky zahrnuté v příjmech o možnost úhrady daňového dluhu ve splátkách.  47 979
  Z této částky připadá na hospodářské statky v rámci
  20.7.1      dlouhodobých aktiv (7 splátek) částka ve výši  992

  20.7.2      oběžných aktiv (2 splátek) částka ve výši 993
  Daňový dluh se

     vypočte podle tarifu    

   vypočte za použití sazby daně ve výši 27,5% (částečné omezení zdaňovacího práva) 

20.8  Podle § 27, odst. 6, ř. 1, písm. a žádám, aby nebyl stanoven daňový dluh 
   ohledně částky zahrnuté v příjmech, ve výši 48 806
20.9  Podle § 27, odst. 6, ř. 1, písm. d ve spojení s § 6, ř. 6, písm. c, písm. d žádám ohledně  

  částky zahrnuté v příjmech o možnost úhrady daňového dluhu v sedmi splátkách.  49 980
20.10 Minimální započítávaná daň z příjmů právnických osob po přeměně (§ 9, odst. 8 zákona  

 o dani při přeměně společnosti - UmgrStG) 309

20.11  Žádám pro zdaňovací období zvýhodnění pro přistěhovalé osoby podle § 103    50

20.12 Odečitatelné položky (zvýhodnění pro přistěhovalé osoby, započítávané daně) 51

375

21. Zahraniční příjmy
21.1 V příjmech jsou zahrnuty:
  Zahraniční příjmy, u kterých zdaňovací právo přísluší Rakousku
  (bez příjmů podle bodů 9-11 g, j, k, l, m, n, bez příjmů z prodeje soukromých pozemků  

 podle bodu 17, bez příjmů z kapitálového majetku podle přílohy E 1kv a bez příjmů podle  
 kódu 359 přílohy L 1i) 52 395  

21.2 Na příjmy podle kódu 395 připadá započitatelná daň (bez započítávaných daní podle bodů  
 9-11 q, r, x, y, bez započítávaných daní podlepřílohy E 1kv a přílohy L 1i) ve výši 52 396

E 1, strana 7, verze z 11.11.2016

21.3 V příjmech nejsou zahrnuty: S výhradou progrese od daně osvobozené kladné zahraniční  
 příjmy, které nejsou zahrnuté pod kódem 453 přílohy L 1i. 53 440

21.4 Zahraniční ztráty
  Při výpočtu příjmů byly zahraniční ztráty vypočtené podle rakouského daňového práva  

 zohledněny  nejvýše v rozsahu ztráty podle zahraničního daňového práva (Pozor: Kód  
 746 a/nebo 944 musí být při zohledňování zahraničních ztrát vždy vyplněn)

21.4.1  Zohledněné ztráty ze států, s nimiž je zajištěno poskytování komplexní pomoci 
           správními orgány 54 746
21.4.2  Zohledněné ztráty ze států, s nimiž není zajištěno poskytování komplexní 
           pomoci správními orgány 54 944
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22. Zvláštní výdaje    55

22.1  Úhrn veškerého pojistného a pojistných příspěvků (dobrovolné zdravotní pojištění, úrazové  
 pojištění, životní pojištění, zaopatření pozůstalých a pozůstalostní pojištění pro případ  
 úmrtí), příspěvků na důchodové pojištění, dobrovolného připojištění v rámci zákonného  
 důchodového pojištění V období let 2016 až 2020 lze odečíst již jen v případě, že smlouva  
 byla uzavřena/návrh byl podán v době před 01.01.2016. 455
22.2  Úhrn všech příspěvků a rovněž splátek půjček a úroků, které byly poskytnuty na vybudování  
 a pořízení nebo rekonstrukci obytných prostorů  
 V období let 2016 až 2020 lze odečíst již pouze v případě, že opatření začalo před 01.01.2016. 456
22.3 Dokoupení pojistných dob a dobrovolné pokračující pojištění v rámci zákonného důchodového  
 pojištění, renty nebo trvalá břemena 450

22.4 Povinné příspěvky zákonem uznaným církvím a náboženským společnostem 458
22.5 Finanční dary dobročinným organizacím, oprávněným sdružením pořádajícím peněžní sbírky  
 a dalším Odečtení je možné pouze v případě, že je příslušné zařízení zahrnuto v seznamu  
 oprávněných zařízení přijímajících dary, vedeném Spolkovým ministerstvem financí. 451
22.6 Finanční dary organizacím na ochranu životního prostředí a útulkům pro zvířata
 Odečtení je možné pouze v případě, že je příslušné zařízení zahrnuto v seznamu  
 oprávněných zařízení přijímajících dary, vedeném Spolkovým ministerstvem financí. 562

22.7 Finanční dary sborům dobrovolných hasičů a zemským hasičským svazům 563
22.8  Dary oprávněným výzkumným a vzdělávacím zařízením, muzeím, kulturním institucím,  
 Spolkovému památkovému úřadu, zastřešujícím sportovním svazům postižených osob,  
 mezinárodní Protikorupční akademii a dalším 459

22.9 Příspěvky na vybavení obecně prospěšné nadace majetkem 564

22.10 Náklady daňového poradenství 460
22.11 Odečtení ztráty                                                                                                             56

 Otevřené odečty ztrát z předchozích let (úhrnný stav všech odečitatelných ztrát) 462

23. Mimořádné náklady
Pro uplatnění mimořádných životních nákladů použijte, prosím, přílohu L 1ab, pro uplatnění mimořádných životních nákladů za 
děti použijte, prosím, přílohu/y L 1k.
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24.    Jsem držitelem průkazu oběti a/nebo úředního osvědčení na základě svého pronásledování z politických důvodů v období let 1938 až 1945. 

Prohlašuji, že jsem uvedené údaje vyplnil na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí správně a úplně. Jsem obeznámen se skutečností, 
že údaje budou ověřovány a že uvedení nesprávných nebo neúplných údajů je trestné. Jestliže dodatečně zjistím, že výše uvedené přiznání je 
nesprávné nebo neúplné, bezodkladně o tom finanční úřad vyrozumím (§ 139 Spolkového daňového řádu).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Neodevzdávejte, prosím originály dokumentů/dokladů, neboť veškeré příchozí písemnosti jsou na 
finančnímu úřadu po elektronické konverzi zničeny v souladu s pravidly na ochranu údajů! Uchovávejte je však po dobu nejméně 7 let 
pro případ kontroly.

25. Výměr částky osvobozené od daně         57

25.1    Nepřeji si výměr částky osvobozené od daně.

25.2    Přeji si výměr nižší částky osvobozené od daně v roční výši                               449

Připojte, prosím, k tomuto přiznání rovněž přílohy přiznání, které jsou ve Vašem případě nezbytné:
E 1a/E 1a-K, E 1b, E 1c, E 1kv, E 11, L 1ab, L 1k, L 1i a E 108c

Upozornění ohledně mezistátní výměny informací:
Na základě mezinárodních úmluv získává rakouská daňová správa od zahraničních finančních správ informace o zahraničních příjmech resp. 
o zahraničním majetku osob bydlících/sídlících v Rakousku a sama zahraničním finančním správám předává informace o rakouských příjmech 
resp. o částech majetku nacházejících se v Rakousku, ohledně osob bydlících/sídlících v zahraničí. Informace potřebné pro správné a úplné 
zohlednění Vašich osobních poměrů v přiznání k dani si, prosím, zjistěte na webových stránkách Spolkového ministerstva financí resp. z 
informačních materiálu, která jsou k dispozici na finančních úřadech.

Daňové zastoupení (jméno/název, adresa, telefonní číslo)

Datum, podpis

Ještě snadněji můžete toto přiznání, a to aniž byste potřebovali papírový tiskopis, podat prostřednictvím webových stránek 
www.bmf.gv.at (FinanzOnline). Platformu FinanzOnline máte k dispozici bezplatně a nepřetržitě, přičemž pro její využití 
nepotřebujete žádný speciální software.
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