2018

Záznam o prijatí

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.
Číslo účtu pre odvody
Číslo finančnej správy – daňové identifikačné číslo
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Vyhlásenie o ochrane údajov na www.bmf.gv.at/datenschutz
alebo na papieri vo všetkých finančných správach a colniciach

Finančnej správe

NÁZOV OSOBNEJ SPOLOČNOSTI ALEBO OSOBNÉHO SPOLOČENSTVA (PALIČKOVÉ PÍSMO)

Priznanie príjmov osobných spoločností/spoločenstiev (zisťovacie
priznanie) 2018

Ak sa bez bližšieho určenia odkazuje na zákonné ustanovenia, potom sa pod tým rozumie Zákon o dani z príjmov z roku 1988 (EStG 1988).

Venujte, prosím, pri vypĺňaní tohto priznania (E 6-Erl) pozornosť pomocníkovi. Informácie o elektronickom podaní priznania
nájdete na internete (www.bmf.gv.at) alebo priamo na FinanzOnline (https://finanzonline.bmf.gv.at). Informácie o dani z
príjmov nájdete na internete (www.bmf.gv.at) pod Findok – Richtlinien /Findok – smernice/ (smernice o dani z príjmov 2000)
alebo pod Publikationen /Publikácie/.
Čo sa hodí, prosím, označte krížikom!

TOTO ŠEDÉ POLÍČKO,
PROSÍM, NEPOPISUJTE

Ďalšie údaje týkajúce sa osobnej spoločnosti alebo osobného spoločenstva:
Právna forma spoločnosti/podniku
komanditná
spoločnosť
verejná spoločnosť

spoločnosť
občianskeho práva

netyp. tichá
spoločnosť

spoločenstvo
spolumajiteľov

ostatné

Miesto vedenia spoločnosti alebo sídla, ulica, číslo domu

Telefónne číslo

Zástupca/zástupkyňa pre doručovanie (Priezvisko, meno, adresa)

Telefónne číslo

Zmenil sa (zapísaný) pomer účasti/podielová účasť (formulár Verf 60 je priložený).

Prevádzkové príjmy zo

Čiastky v euro

1. Poľnohospodárstvo 2. samostatnej
a lesné hospodárstvo zárobkovej činnosti

3. Podnik jednotlivca
a živnosť

310

330

a) Spoločnosti/spoločenstva – výsledok z prílohy
E 6c

Suma z a) ako aj b)

V prevádzkových príjmoch sú obsiahnuté
nevyrovnateľné straty v zmysle
§ 2 ods. 2a
1

Pr

www.bmf.gv.at

b) Spoločnosti/spoločenstva – výsledok z prílohy
alebo E 6a alebo E 6a-1

Započítateľné straty z predchádzajúcich
rokov musíte vyrovnať s kladnými
príjmami vo výške:
1

320

a) vlastná prevádzka

341

b) podiely a účasti

342

a) vlastná prevádzka

332

b) podiely a účasti

346

V príjmoch z podniku jednotlivca – živnosti obsiahnuté podiely na zisku na základe podielov
a účastí naspráve majetku v zmysle § 112 č. 5

E 6-SK-2018 Spolkové ministerstvo financií – 12/2018 (vydanie 2018)
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4. Príjmy z prenajímania a prenájmu
a) spoločnosti/spoločenstva – výsledok z prílohy/príloh E 6b
b) ako podielnici (spolumajiteľ/spolumajiteľka) – výsledok z prílohy E 61

2

Suma z 4.a) ako aj b)
V príjmoch z prenajímania a prenájmu sú obsiahnuté nevyrovnateľné straty
v zmysle § 2 ods. 2a

1

371
372
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S príjmami z prenajímania a prenájmu zo zdroja príjmov, pri ktorom v predchádzajúcich rokoch
vznikli nevyrovnateľné straty, musíte započítať:
1

370

5. a)
Tarifné zvýhodnenia, mimoriadne prípady

Príjmy podľa § 37 (s výnimkou ziskov z predaja alebo zo zrušenia), § 38 alebo podľa
zákona o podpore energií, na ktoré možno aplikovať polovičnú sadzbu dane

422

Odškodnenia pri vyvlastnení podľa § 37 ods. 3

328

Zisky z odpustenia dlhu v zmysle § 36 (identifikačné číslo 386)
Kvóta v percentách, ktorá sa má zaplatiť

496

386

6. Zahraničné
príjmy dlhu v zmysle § 36 (identifikačné číslo 386
Zisky
z odpustenia
V príjmoch nie sú obsiahnuté:
Zahraničné príjmy oslobodené od dane s výhradou progresívnej dane

440

V príjmoch sú obsiahnuté: Zahraničné príjmy, ku ktorým Rakúsku prislúcha zdaňovacie právo
(bez kapitálových výnosov podľa prílohy E 6a/E 6a-1)

395

Na príjmy podľa identifikačného čísla 395 pripadá započítateľná daň (bez dane vyberanej zrážkou
podľa prílohy E 6a/E 6a-1) vo výške

396

Priložte, prosím, k tomuto priznaniu aj všetky prílohy priznania, ktoré sú vo Vašom prípade potrebné, napr.:
E 6a, E 6a-1, E 6b, E 6c, E 61 ako aj E 108c

Vyhlasujeme, že sme údaje vyplnili podľa najlepšieho vedomia a svedomia správne a úplne. Sme si vedomí, že tieto údaje budú preverované, a
že sa nesprávne alebo neúplné údaje trestajú podľa zákona. Ak dodatočne zistíme, že toto priznanie je nesprávne alebo neúplné, okamžite o tom
upovedomíme finančnú správu (§ 139 spolkového daňového zákona).
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.
Zástupca pre daňové záležitosti (priezvisko, adresa, telefónne/faxové
číslo)

Pr

Dátum, podpis podielnikov alebo osoby oprávnenej na zastupovanie
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