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E 11-SK-2018 Spolkové ministerstvo financií – 12/2018 (vydanie 2018) E 11, strana 1, verzia zo dňa 1. 10. 2018

Finančnej správe Záznam o prijatí

2018
Tento formulár je načítavaný strojovo, píšte preto PALIČKOVÝM PÍSMOM a používajte výhradne iba čiernu alebomodrú farbu. Údaje o čiastkach v EURÁCH a eurocentoch (zarovnané k pravému 
okraju). Odovzdávajte iba originálne formuláre, pretože kópie sa nedajú strojovo načítať. Údaje zapísané mimo políčok formulárov taktiež nie je možné načítať strojovo.
Zvýraznené políčka musíte vyplniť v každom prípade.

RODNÉ MENO ALEBO PRIEZVISKO (PALIČKOVÝM PÍSMOM)

MENO (PALIČKOVÝM PÍSMOM) TITUL (PALIČKOVÝM PÍSMOM)

Číslo účtu pre odvody
Číslo finančnej správy – daňové identifikačné číslo

10-miestne číslo sociálneho poistenia podľa  
e-card (elektronická karta zdravotného poistenia) 1) 

D D M M R R R R

Dátum narodenia (ak nie je k dispozícii  
číslo sociálneho poistenia, v každom  
prípade vyplniť)
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Príloha pre príjmy z účasti na osobnej spoločnosti/osobnom spoločenstve za rok 2018
Podajte, prosím, túto prílohu úplne vyplnenú a podpísanú spolu s priznaním dane z príjmu (E 1, resp. E 7) na finančnej správe.
Ak sa bez bližšieho určenia odkazuje na zákonné ustanovenia, potom sa pod tým rozumie Zákon o dani z príjmov z roku 1988 (EStG 1988).

Názov a adresa osobnej  
spoločnosti/osobného spoločenstva:

Celková suma
Číslo účtu pre odvody

Číslo finančnej správy – daňové identifikačné číslo

  Účasť je držaná v
 podnikovom majetku 

2)   Účasť je držaná v
 podnikovom majetku 

2)   Účasť je držaná v
 podnikovom majetku 

2)   Účasť je držaná v
 podnikovom majetku 

2)

1. Príjmy z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

2. Príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti 

3. Príjmy z podniku jednotlivca – živnosti

1) Tu, prosím, zadajte celé 10 miestne číslo poistenia pridelené rakúskou sociálnou poisťovňou.
2) Keď sa účasť drží v podnikovom majetku, je potrebné pri subjektoch/osobách neobmedzene podliehajúcich daňovej povinnosti zaznamenať podiel na zisku/strate podľa bodu 1, 2 alebo 3 (bez vykonania 

zrážok podľa bodov 4, resp. 5) do identifikačného čísla 9237 prílohy E 1a. Osobitné (dodatočné) vykázanie v bodoch 10b, 11b, 12b priznania dane z príjmu (E 1) má byť vynechané. Pri subjektoch/
osobách obmedzene podliehajúcich daňovej povinnosti je potrebné podiel na zisku/strate spoločne zaznamenať podľa bodu 6 (s eventuálnym vykonaním zrážok podľa bodov 4, resp. 5) vo formulári E 7 
v bodoch 1a), 2a), 3a). Osobitné (dodatočné) vykázanie v bodoch 1b), 2b), 3b) má byť vynechané.
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3) Venujte, prosím, pozornosť nasledovnému Pri započítaní zisku s pozastavením podľa § 23a treba sem zapísať iba skrátenú čiastku (poprípade 0). Tu zrazené príjmy je potrebné v priznaní dane z 
príjmu (E 1) prevziať pri normálnom zdanení do bodov 10f, 11f alebo 12f, pri zdanení s osobitnou sadzbou dane do bodov 10 až 12 i, j, k, l. 

4) Venujte, prosím, pozornosť nasledovnému Pri započítaní zisku s pozastavením podľa § 23a treba sem zapísať iba skrátenú čiastku (poprípade 0). Tu zrazené príjmy je potrebné v priznaní dane z 
príjmu (E 1) prevziať pri normálnom zdanení do bodov 10g, 11g, 12g, pri zdanení s osobitnou sadzbou dane do bodov 10 až 12 m. 

5) Tu treba poprípade vykonať aj opravy týkajúce sa nezdaniteľnej položky zisku, pokiaľ táto pripadá na prírastky majetku týkajúce sa prevádzkového kapitálového majetku, resp. podnikové pozemky, ktoré 
sa zdaňujú osobitnou sadzbou dane (žiadne uplatnenie opcie normálneho zdanenia podľa bodu 8.1, resp. bodu 8.2 vo formulári E 1). Zodpovedajúco tomu je potrebné prevziať do bodov 10j/k/l, 11j/k/l 
ako aj 10m/n a 11m/n formulára E 1 tú hodnotu, ktorá je skrátená o podielovú nezdaniteľnú položku zisku pripadajúcu na tieto príjmy.

6) Prevezmite, prosím, túto čiastku do priznania dane z príjmu (E 1) do bodov 10b, 11b, 12b, resp. do priznania dane z príjmu pre subjekty/osoby obmedzene podliehajúce daňovej povinnosti (E 7) do 
bodov 1b), 2b), 3b), alebo 6b).

7) Prevezmite, prosím, túto čiastku do priznania dane z príjmu (E 1) do bodu 17.2, resp. do priznania dane z príjmu pre subjekty/osoby obmedzene podliehajúce daňovej povinnosti (E 7) do bodu 6b).

4. Zrážka príjmov z prenechania kapitálu (kapitálových  
výnosov) s možnosťou konečného zdanenia, resp. príjmov 
podliehajúcich mimoriadnej sadzbe dane obsiahnutých v 
podiele na zisku/strate a/alebo kladného salda z prírastkov 
a strát majetku z prevádzkového kapitálového majetku. 3) – – – – –

5. Zrážka prírastkov majetku týkajúce sa podnikových pozemkov 
obsiahnuté v podiele na zisku/strate, pokiaľ sa na ne dá 
aplikovať mimoriadna sadzba dane. 4), 5) – – – – –

6. Prevádzkové príjmy po zohľadnení bodov 4 a 5 6)

7. Príjmy z prenajímania a prenájmu 7)
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V podiele na príjmoch sú obsiahnuté nevyrovnateľné 
straty v zmysle § 2 ods. 2a Zákona o dani z príjmov  
1988 (EStG 1988) 342
Straty z účastí z predchádzajúcich rokov treba započítať 
s kladnými príjmami z účastí vo výške: 346
Pri zistení príjmov boli zohľadnené dary a príspevky, 
finančné príspevky týkajúce sa vybavenia majetkom 
verejnoprospešnej nadácie alebo finančné príspevky 
inovačným nadáciám pre vzdelávanie vo výške 930
Na prevádzkové kapitálové výnosy pripadajúca daň z 
kapitálových výnosov

Na prevádzkové kapitálové výnosy pripadajúca 
pripočítateľná zahraničná daň vyberaná zrážkou

Na prevádzkové zisky z predajov pozemkov  
pripadajúca daň z výnosu nehnuteľností, odvedená 
za daňové identifikačné číslo osobnej spoločnosti  
(verejná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť)

K dispozícii sú ďalšie účasti
(Čo sa hodí, prosím označte krížikom) ÁNO NIE

Vyhlasujem, že som údaje vyplnil/vyplnila podľa najlepšieho vedomia a svedomia správne a úplne. 
Som si vedomý/vedomá, že tieto údaje budú preverované, a že sa nesprávne alebo neúplné údaje 
trestajú podľa zákona. Ak dodatočne zistím, že toto priznanie je nesprávne alebo neúplné, okamžite 
si splním svoju oznamovaciu povinnosť podľa § 139 spolkového daňového zákona.

Zástupca pre daňové záležitosti (priezvisko, adresa, telefónne/faxové číslo)

Dátum, podpis

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Nezasielajte nám, prosím, žiadne originálne dokumenty/doklady, pretože všetky písomnosti doručené finančnej správe po elektronickom spracovaní v súlade s ochranou 
údajov zlikvidujeme! Pre prípadnú kontrolu si ich ale uschovajte minimálne na 7 rokov.

Ešte jednoduchšie môžete toto priznanie podať v bezpapierovej forme prostredníctvom www.bmf.gv.at (FinanzOnline).
FinanzOnline máte k dispozícii bezplatne a 24 hodín denne a nevyžaduje žiaden špeciálny softvér.
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