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E 1a-2016-CZ Spolkové ministerstvo financí – 12/2016 (vyd. 2016) E 1a, strana 1, verze z 7.11.2016

2016

Příloha přiznání k dani z příjmů E 1 pro individuální podnikatelky/ 
individuální podnikatele (provozní příjmy) pro rok 2016
Je-li bez bližšího označení odkazováno na zákonná ustanovení, rozumí se jimi ustanovení rakouského zákona o dani z příjmů z r. 1988 
(EStG 1988).

Dbejte prosím pomocných pokynů k vyplnění vydaných k této příloze (E 2). Za každý podnik a hospodářský rok vyplňte 
prosím jednu přílohu!

Příjmy ze zemědělské a lesnické činnosti,
není-li uplatňováno paušalování

Příjmy ze samostatné pracovní 
činnosti

Příjmy z živnostenského podniku
Dbejte prosím na následující: V případě úplného paušalování pro maloobchodní prodejkyně/prodejce potravin nebo 
smíšeného zboží musíte kromě údajů k osobě vyplnit pouze bod 6. 

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

1

Odpovídající údaj, prosím, zaškrtněte!

1. Současné bydliště

2. Údaje o provozu

Poštovní směrovací číslo

Rozvaha podle 

netto systém daně z obratu

§ 4, odst. 1

brutto systému daně z obratu

Je podáván návrh podle § 5, odst. 2 
(„volba pokračování“)

Začátek hospodářského roku (DD.MM.RRRR) Konec hospodářského roku (DD.MM.RRRR)

Paušalování pro hostinské živnosti Paušalování pro drogisty

Paušalování pro umělkyně/umělce, spisovatelky/spisovatele Paušalování pro obchodní zástupkyně/zástupce

Paušalování pro sportovkyně/sportovce

Klasifikační kód hospodářské činnosti (ÖNACE 2008) podle E 2   
Nutno vyplnit za všech okolností!

§ 5

Stát (vyplňte jen tehdy, nejedná-li se o Rakousko)

Adresa provozu (místo, ulice, náměstí, č. domu, podlaží, č. dveří)

Úplné účtování typu příjmy/výdaje podle § 4, odst. 3

Základní paušalování podle § 17, odst. 1

Návrh podle § 5, odst. 2 („volba pokračování“)  
se odvolává

Paušalování pro živnostníky nevedoucí účetnictví

Smíšený provoz
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   Je podáván návrh podle § 24, odst. 6 (zvýhodnění budovy při ukončení činnosti podniku) 15

   Je podáván návrh na vytvoření rezervního fondu pro připisování k navýšení hodnoty (§ 124b, ř. 270, písm. a). 16

   Uplatňuji nárok na zproštění od dvojího zdanění na podkladě vyhlášky rakouského ministerstva financí II č. 474/2002. 17

   Ve zdaňovacím období proběhla přeměna firmy

Finančnímu úřadu Podací značkaFinanzOnline, naše služby pro Vás!

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

Datum narození (není-li k dispozici číslo 
sociálního pojištění, nutno vždy vyplnit)
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3. Zjišťování zisku    18

Výnosy/provozní příjmy a náklady/provozní výdaje je nutno zadávat zásadně bez znaménka plus či minus. Pouze tehdy, vyjde-li 
u některého z kódů najevo záporná hodnota, je třeba uvést znaménko záporné hodnoty („-“).
Výnosy/provozní příjmy částky v EUR a centech

Výnosy/provozní příjmy (tržby za zboží/služby) bez těch, které jsou zahrnuty v oznámení podle §109a  
EKR 40-44 - včetně vlastní spotřeby (obecné časové hodnoty oběžných aktiv v době vynětí) 19 9040
Výnosy/provozní příjmy jež jsou zahrnuty v oznámení podle § 109a 
EKR 40-44  20 9050
Výnosy z investic/obecné časové hodnoty dlouhodobých aktiv v době vynětí
EKR 460-462 před případným rozpuštěním do bodů 463-465 resp. 783 21 9060
Pouze pro subjekty sestavující rozvahu: Aktivované vlastní výkony
EKR 458-459 22 9070
Pouze pro subjekty sestavující rozvahu: Změny stavu zásob
EKR 450-457 23 9080
Ostatní výnosy/provozní příjmy (např. finanční výnosy, podíly na zisku z tichého podílnictví) – 
Účetní zůstatek (v případě brutto systému daně z obratu: včetně dobropisu daně z obratu, 
avšak bez kódu 9093)  24 9090
Pouze v případě brutto systému daně z obratu: přijatá daň z obratu za dodávky a ostatní 
výkony (Pozor: Vyplňujte jen tehdy, jsou-li provozní příjmy uváděny bez daně z obratu) 25 9093

Úhrn výnosů/provozních příjmů (není nutno vyplňovat)
Náklady/provozní výdaje

Zboží, suroviny, pomocné materiály
EKR 500-539, 580 26 9100
Poskytnutý personál (personál třetích stran) a výkony třetích stran
EKR 570-579, 581, 750-753 27 9110
Personální výdaje („vlastní personál״)
EKR 60-68 28 9120
Odpisy dlouhodobých aktiv (např. amortizace, předměty drobné a krátkodobé spotřeby) EKR 700-708 29

  Ohledně některé budovy byla zohledněna amortizace, opírající se o kratší zbývající dobu 
 užívání, než která vyplývá z aplikace zákonné amortizační sazby.   

 Doklad o kratší zbývající době užívání byl poskytnut (§ 124b, ř. 283). 9130
Pouze pro subjekty sestavující rozvahu: Odpisy oběžných aktiv, pokud tyto převyšují v
podniku obvyklé odpisy – EKR 709 – a opravné položky k pohledávkám 30 9140
Údržba (udržovací náklady) budov
EKR 72 31 9150
Cestovní a jízdní výlohy včetně kilometrovného a diet (bez skutečných nákladů na motorové vozidlo)
EKR 734-737 32 9160
Skutečné náklady na motorová vozidla (bez amortizace, leasingu a kilometrovného)
EKR 732-733 33 9170
Nájemní a pachtovní výdaje, leasing
EKR 740-743, 744-747 34 9180
Provize pro třetí osoby, licenční poplatky
EKR 754-757, 748-749 35 9190
Výdaje za propagaci a reprezentaci, pod kódy  9243 až 9246 nezapisované dary, spropitné 
EKR 765-769                                         36 9200
účetní hodnota odúčtovaných investic
EKR 782 37 9210
úroky a podobné výdaje
EKR 828-834 38 9220

Podíly na zisku pravých tichých společníků ve smyslu § 27, odst. 2, ř. 4 
39 9258

Vlastní příspěvky na povinná pojištění, příspěvky zaopatřovacím a  
podpůrným zařízením a příspěvky na zaopatření samostatně výdělečně činných osob 40 9225
Podnikové dary oprávněným výzkumným a vzdělávacím zařízením, muzeím, kulturním zařízením, 
Spolkovému památkovému úřadu, zastřešujícím sportovním svazům zdravotně postižených osob, 
mezinárodní Protikorupční akademii a dalším     41 9243
Podnikové dary dobročinným organizacím, oprávněným sdružením pořádajícím sbírky a dalším
Odečtení je možné pouze v případě, že je příslušné zařízení zahrnuto v seznamu 
oprávněných zařízení přijímajících dary, vedeném Spolkovým ministerstvem financí. 41 9244
Podnikové 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. 41 9245

Podnikové dary spolkům dobrovolných hasičů a zemským hasičským svazům                                   41 9246

Příspěvky na vybavení obecně prospěšné nadace majetkem                                   42 9261
Pod shora uvedenými kódy nezahrnuté ostatní náklady/provozní výdaje (bez paušalovaných  
provozních výdajů), kapitálové změny - účetní zůstatek  (V případě brutto systému daně z 
obratu: včetně platebního břemene daně z obratu, avšak bez kódu  9233)                       43 9230
Pouze v případě brutto systému daně z obratu: zaplacená daň z obratu za dodávky a ostatní výkony
(Pozor: smí být vyplněno jen tehdy, jsou-li provozní výdaje uváděny bez daně z obratu) 25 9233

E 1a, strana 2, verze z 7.11.2016E 1a-2016-CZ

Pož
ad

ov
an

é ú
daj

e u
ve
ďte

 p
ro

sím
 d

o 
úř

ed
níh

o 
tis

ko
pisu

, 

te
nto

 p
ře

kla
d sl

ou
ží 

pou
ze

 ja
ko

 p
od

pů
rn

ý p
ro

st
ře

dek
.



E 1a, strana 3, verze z 7.11.2016

4. Opravy a doplnění ke zjišťování zisku podle bodu 3 (daňový výpočet více/méně)
Opravy zvyšující zisk se zadávají bez znaménka plus, opravy snižující zisk se zadávají se záporným znaménkem („-“).
Opravy odpisů dlouhodobých aktiv (např. amortizace, předměty drobné a krátkodobé spotřeby, 
EKR 700-708) - kód 9130 47 9240
Opravy odpisů oběžných aktiv, pokud tyto převyšují v podniku obvyklé odpisy a opravné položky 
k pohledávkám - kód 9140  48 9250

Opravy nákladů na motorová vozidla 49 9260
Opravy nájemních a pachtovních výdajů, leasingu (EKR 740-743, 744-747)   
kód 9180 50 9270
Opravy výdajů za propagaci a reprezentaci, darů, spropitného
(EKR 765-769) - kód 9200 51 9280

Opravy týkající se darů pod kódy  9243, 9244, 9245, 9246                                                    41 9317
Oprava týkající se příspěvků na vybavení obecně prospěšné nadace majetkem - 
kód 9261                                                                                                                         42 9322
Opravy týkající se rezerv (rozložení rozpouštěné částky rezerv na období 3 roků podle 
§ 124b, ř. 251, písm. b)                                                                                                     52 9228
Opravy týkající se úplat za pracovní výkony a výkony ze smluv o provedení díla 
(§ 20, odst. 1, ř. 7 a 8)                                                                                                   53 9257
Příspěvek do rezervního fondu k navýšení účetní hodnoty pro dosud neučiněná navýšení účetní 
hodnoty podle § 124b ř. 270 písm. a, sofern nicht bereits als passive pokud již nebylo zohledněno 
jako časové rozlišení pasiv podle § 906, odst. 32 rakouského obchodního zákoníku UGB  16 9319
Jen při odlišném hospodářském roce 2015/2016
Částka osvobozená od daně za externí vzdělávání (§ 4, odst. 4, ř. 8)
Pozor: Zapsání je předpokladem pro zohlednění částky osvobozené od daně! 9223
Jen při odlišném hospodářském roce 2015/2016
Částka osvobozená od daně za interní vzdělávání (§ 4, odst. 4, ř. 10)
Pozor: Zapsání je předpokladem pro zohlednění částky osvobozené od daně! 9224

Zisky, pro které se žádá o nestanovení daně nebo o uhrazení daně ve splátkách    54 9281
Příjmy z podnikového finančního majetku, které nepodléhají zdanění podle tarifu

a) Odečet příjmů podléhajících konečnému zdanění resp. zvláštní sazbě daně, z přenechání
 kapitálu (kapitálové výnosy) 55 9283  

 

b) Zohlednění příjmů podléhajících zvláštní sazbě daně, z realizovaných zvýšení hodnot a derivátů  (kapitálové zisky resp. ztráty)   56

Opravy příjmů z realizovaných zvýšení hodnoty a z derivátů (kapitálové zisky resp. ztráty)  57 9305  
Upozornění k zápisu pod 
kódem 9289: V případě 
kladného účetního 
zůstatku se tento zapisuje 
se znaménkem minus, 
v případě záporného 
účetního zůstatku se 
zapisuje 45% tohoto 
účetního zůstatku se 
znaménkem plus.

Kapitálové zisky    

Kapitálové ztráty  

Celkový součet 9289
Příjmy z prodeje, vynětí, připsání nebo odepsání podnikových pozemků, které nejsou zdanitelné podle tarifu  59

Opravy příjmů z prodeje, vynětí, navýšení hodnoty nebo odpis podnikových pozemků 
nepodléhajících zdanění podle sazebníku 60 9285
Upozornění k zápisu pod 
kódem 9316: V případě 
kladného účetního 
zůstatku se tento zapisuje 
se znaménkem minus, 
v případě záporného 
účetního zůstatku se 
zapisuje 40% tohoto 
účetního zůstatku se 
znaménkem plus.

Kapitálový(é) 
zisk(y) podle § 30  

Kapitálová(é)  
ztráta(y)  

Celkový součet 9316
    Došlo ke změně způsobu zjišťování výše zisku (§ 4 odst. 10).
 Výše zisku při přechodu/ztráty při přechodu
 (ztráty v plné výši, nemá-li být proveden žádný zápis pod kódem 9242) 62 9010

46

Příjmy z podnikem držených podílů na partnerských podnicích – 
výsledek z přílohy E 11 9237
Při výpočtu kladných příjmů podle kódu 9237 
zohledněné dary z majetku podniku                    
Zisk/ztráta [Nejsou-li zapisovány opravy a doplnění podle bodu 4., převezměte, prosím, 
tuto částku v tiskopise E 1 do bodů 9a), 10a) nebo 11a).] 45

9249

Paušalované provozní výdaje 44 9259

Úhrn nákladů/provozních výdajů (není nutno vyplňovat)

E 1a-2016-CZ

kladný/negativní  58

účetní zůstatek   

kladný/negativní  61

účetní zůstatek   
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82

Datum, podpis

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

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.
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.

Sedminové částky ze ztráty při přechodu v aktuálním roce a/nebo v předchozím roce 63 9242

Přirážka/srážka podle § 4, odst. 2 64 9247

Ostatní změny – účetní zůstatek 65 9290
Zisk/ztráta po provedení výše uvedených oprav a doplnění  
(nemusí být vyplněno)
Částka zisku osvobozená od daně

Základní částka osvobozená od daně  
(není-li uplatňováno paušalování podle bodu 6.) 67 9221

   Vzdávám se uplatnění základní částky osvobozené od daně 68

Investičně podmíněná částka zisku osvobozená od daně pro hmotné hospodářské statky 
Pozor: Zapsání je předpokladem pro zohlednění částky osvobozené od daně 69 9227
Investičně podmíněná částka zisku osvobozená od daně pro obligace týkající se obytné výstavby 
Pozor: Zapsání je předpokladem pro zohlednění částky osvobozené od daně 70 9229

Částka osvobozená od daně ze zisku k dodatečnému zdanění 71 9234
Prodej/přenechání podniku, vyloučené příjmy

   Podnik (jeho část) byl prodán nebo ukončil činnost
 Výše zisku z prodeje (před částkou osvobozenou z daně)/ztráty z prodeje 72 9020

Částka osvobozená od daně pro zisk z prodeje podle § 24, odst. 4 73 9021

Výše zisku nebo ztráty určené k vyloučení 74 9030
Daňový zisk/ztráta
[Převezměte, prosím, tuto částku v tiskopise E 1 do bodů 9a), 10a) nebo 11a).] 75

66

E 1a-2016-CZ

5. Rozvahové položky (POUZE pro subjekty sestavující rozvahu podle §§ 4 odst. 1 nebo 5)

Soukromá vynětí (po odečtení soukromých vkladů)
EKR 96 (V případě částek záporných hodnot uvádějte, prosím, vždy znaménko minus!) 76 9300
Pozemky a půda
EKR 020-022  77 9310
Budovy na vlastních pozemcích
EKR 030, 031 78 9320
Finanční majetek
EKR 08-09 79 9330
Zásoby
EKR 100-199 80 9340
Pohledávky z dodávek a výkonů
EKR 20-21 81 9350
Ostatní rezervy (bez rezerv na odstupné, penze nebo daně)
EKR 304-309 82 9360
Závazky vůči úvěrovým a finančním ústavům
EKR 311-319 83 9370
6. Příjmy z úplného paušalování pro maloobchodní prodejkyně/prodejce potravin nebo smíšeného zboží  84

Paušálně zjišťované příjmy 9006

Pod kódem 9006 je zahrnuta základní částka osvobozená od daně ve výši 9007
    Došlo ke změně způsobu zjišťování výše zisku (§ 4 odst. 10).
 Výše zisku při přechodu/ztráty při přechodu
 (ztráty v plné výši, nemá-li být proveden žádný zápis pod kódem 9242) 62 9010

Sedminové částky ze ztráty při přechodu průběžného roku a/nebo předchozího roku  63 9242
   Podnik (jeho část) byl prodán nebo ukončil činnost
 Výše zisku z prodeje (před částkou osvobozenou z daně)/ztráty z prodeje 72 9020

Částka osvobozená od daně pro zisk z prodeje podle § 24, odst. 4                                           73 9021
   Je podáván návrh podle § 24, odst. 6 (zvýhodnění budovy při ukončení činnosti podniku) 15

   Ve zdaňovacím období proběhla přeměna firmy
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