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Finančnému úradu Záznam o prijatí
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Číslo účtu pre odvody
Číslo finančnej správy – daňové  
identifikačné číslo

RODNÉ PRIEZVISKO ALEBO PRIEZVISKO

MENO TITUL

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)

Vyplňte, prosím, VEĽKÝMI PÍSMENAMI a iba čiernou alebo modrou farbou. Údaje o čiastkach v eurách a eurocentoch (zarovnané k 
pravému okraju). Hrubo orámované políčka musíte vyplniť v každom prípade.
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Daňové priznanie k dani z príjmov za 2019 (pri obmedzenej daňovej povinnosti)
Ak sa bez bližšieho určenia odkazuje na zákonné ustanovenia, tak potom sa pod tým rozumie Zákon o dani z príjmov z roku 1988 
(EStG 1988). Pokiaľ dosahujete iba príjmy s povinnosťou dane zo mzdy, použite, prosím, formulár L 1. Informácie o daniach nájdete v 
Daňovej knihe 2020 [Steuerbuch 2020] (bmf.gv.at, Publikationen), resp. vo formulári E 8.

1) Tu, prosím, zadajte celé 10 miestne číslo poistenia pridelené rakúskou sociálnou poisťovňou.
2) Venujte, prosím, pozornosť nasledovnému: Opciu normálneho zdanenia možno zakaždým vykonať iba pre všetky (prevádzkové a 

súkromné) príjmy z kapitálu, resp. príjmy z predaja pozemkov. 
3) Kapitálové výnosy, prírastky majetku bez možnosti konečného zdanenia, týkajúce sa kapitálového majetku a týkajúce sa podnikových 

pozemkov, na ktoré možno aplikovať osobitnú sadzbu dane. 

Adresa v zahraničí
Poštové  
smerovacie číslo

Adresa bydliska (mesto/obec, ulica, č. domu, č. dverí)

Štát Cez deň dostupná/-ý na (telefón) Pohlavie 

  žena       muž       ostatné/iné

Adresa v Rakúsku (pokiaľ je k dispozícii)
Poštové  
smerovacie číslo

Adresa (mesto/obec, ulica, č. domu, č. dverí)

Rakúska splnomocnenkyňa/rakúsky splnomocnenec na doručovanie (priezvisko, adresa, telefónne a faxové číslo)

V tuzemsku sa nachádzajúci majetok spravuje tuzemský správca majetku/tuzemská správkyňa majetku (priezvisko, adresa, telefónne a  
faxové číslo)

   Podávam žiadosť podľa § 5 ods. 2 („opcia pokračovania“)    1   Opcia pokračovania (§ 5 ods. 2) sa odvoláva    1

Opcia normálneho zdanenia pri prevádzkových/súkromných kapitálových výnosoch a príjmoch z predaja pozemkov 2) ako aj 
príjmov z predaja pozemkov a príjmov z práv vedenia (§ 107)
a) Kapitálové výnosy

    Žiadam o zdanenie prevádzkových a/alebo súkromných kapitálových výnosov podľa všeobecnej sadzby dane 

       
(opcia normálneho zdanenia podľa § 27a ods. 5) 

b) Príjmy z predaja pozemkov

    Žiadam o zdanenie prevádzkových a/alebo súkromných prírastkov majetku týkajúcich sa pozemkov (predaje pozemkov a vybratia  
  podnikových pozemkov) podľa všeobecnej, tarifnej sadzby dane (opcia normálneho zdanenia podľa § 30a ods. 2)

c) Príjmy z dôvodu priznania práv vedenia

    Žiadam o zdanenie príjmov z práv vedenia, z ktorých bola zadržaná daň vyberaná zrážkou vo výške 10 %, a to podľa  
         všeobecnej, tarifnej sadzby dane (opcia normálneho zdanenia podľa § 107 ods. 11)

1. – 3. Tuzemské príjmy z/zo 1. Poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva (§ 98 č. 1)      2

2. Samostatnej zárobkovej 
činnosti (§ 98 č. 2)         3

3. Podniku jednotlivca – 
živnosti (§ 98 č. 3)      4

a) Ako podnikateľ/podnikateľka (fyzická osoba) 3) – 
bez príjmov podľa bodu i), j) a k)

b) Ako podielnička/podielnik (spolupodnikateľ/ 
spolupodnikateľka) – výsledok z prílohy E 11 3)  5

c) Z toho vynímajúc kvôli rozdeleniu príjmov 
 na 3 roky                                               6 311 – 321 – 327 –

  na 5 rokov                                                  6 312 – 322 – 328 –

Čo sa hodí, prosím, označte krížikom!
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d)  Podľa § 37 ods. 9 neodvolateľne žiadam, aby sa moje kladné príjmy z  
umeleckej a/alebo spisovateľskej činnosti rovnomerne rozdelili na rok daňového 
priznania a obidva roky predtým. 

 Preto treba v identifikačnom čísle 325 vylúčiť 2/3. 4)                                             7 325 –
e) Čiastkové sumy, ktoré treba započítať, pretože  

sa vykonalo rozdelenie príjmov podľa bodu c)
a/alebo d)                           8 314 + 324 + 326 +

f) Pri uplatnení opcie normálneho zdanenia: 
V bode a) a/alebo b) neobsiahnuté prevádzkové 
kapitálové výnosy (výnosy a majetok), pokiaľ sa 
nemajú zaznamenať do identifikačných čísiel  
917/918/919                                           4 780 782 784

g) Pri uplatnení opcie normálneho zdanenia:  
V identifikačných číslach 780/782/784 neob-
siahnuté zahraničné prevádzkové kapitálové  
výnosy (výnosy a majetok), na ktoré treba  
pripočítať zahraničnú daň vyberanú zrážkou    4 917 918 919

h)  Pri uplatnení opcie normálneho zdanenia: 
V bode a) a/alebo b) neobsiahnuté prírastky  

     majetku týkajúce sa podnikových pozemkov   4         500 + 501 + 502 +
i) Príjmy z poľnohospodárstva a lesného 

hospodárstva, ktoré sa majú zdaniť na základe 
priznania práv vedenia (§ 107)  

 v rozsahu 33 % čiastky na vyplatenie      
    (bez dane z obratu),

  a to vo výške preukázanej na základe znaleckého
  posudku (opcia normálneho zdanenia podľa § 107 

ods. 11)                                                        9 568
j) Príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré sa majú zdaniť na základe 

priznania práv vedenia (§ 107)  
 v rozsahu 33 % čiastky na vyplatenie (bez dane z obratu),

  a to vo výške preukázanej na základe znaleckého
  posudku (opcia normálneho zdanenia podľa § 107 ods. 11)                          9 593
k) Príjmy z živnostenského podniku, ktoré sa majú zdaniť na základe priznania práv vedenia (§ 107)  

 v rozsahu 33 % čiastky na vyplatenie (bez dane z obratu),
  a to vo výške preukázanej na základe znaleckého
  posudku (opcia normálneho zdanenia podľa § 107 ods. 11)                                                                   9 569

Suma z a) až k) 310 320 330
Osobitné sadzby dane
Prevádzkové kapitálové výnosy, ktoré treba zdaniť osobitnou sadzbou dane
i) V identifikačných číslach 310/320/330 neobsiahnuté 

tuzemské a zahraničné kapitálové výnosy (výnosy a 
majetok), na ktoré sa nepripočítava žiadna zahraničná 
daň vyberaná zrážkou, a ktoré treba zdaniť osobitnou 
sadzbou dane vo výške 27,5 %.                        4 946 947 948

m) V identifikačných číslach 310/320/330 neobsiahnuté 
tuzemské a zahraničné kapitálové výnosy (výnosy a 
majetok), na ktoré sa nepripočítava žiadna zahraničná 
daň vyberaná zrážkou, a ktoré treba zdaniť osobitnou 
sadzbou dane vo výške 25 %.                           4 781 783 785

n) V identifikačných číslach 310/320/330 neobsiahnuté  
tuzemské a zahraničné kapitálové výnosy (výnosy 
a majetok), na ktoré sa pripočítava zahraničná daň  
vyberaná zrážkou, a ktoré treba zdaniť osobitnou  
sadzbou dane vo výške 27,5 %.                        4 949 950 951

o) V identifikačných číslach 781/783/785 neobsiahnuté 
zahraničné prevádzkové kapitálové výnosy, na ktoré 
treba pripočítať zahraničnú daň vyberanú zrážkou 4 920 921 922

Prírastky majetku týkajúce sa podnikových pozemkov, ktoré treba zdaniť osobitnou sadzbou dane
p) Prírastky majetku týkajúce sa podnikových  

pozemkov, ktoré treba zdaniť osobitnou sadzbou  
dane vo výške 30 %                                    4 961 962 963

q) Prírastky majetku týkajúce sa podnikových  
pozemkov, ktoré treba zdaniť osobitnou sadzbou 
dane vo výške 25 %                                    4 551 552 553

Započítateľná daň
na prevádzkové kapitálové výnosy (daň z kapitálových výnosov, zahraničná daň vyberaná zrážkou, daň vyberaná zrážkou EÚ)
r) Daň z kapitálových výnosov vo výške 27,5 %, pokiaľ 

pripadá na tuzemské prevádzkové kapitálové výnosy 955 956 957
s) Daň z kapitálových výnosov vo výške 25 %, pokiaľ 

pripadá na tuzemské prevádzkové kapitálové výnosy 580 581 582
t) Na prevádzkové kapitálové výnosy, ktoré podliehajú pod 

osobitnú sadzbu dane vo výške 27,5 %, pripadajúca 
započítateľná zahraničná daň vyberaná zrážkou 958 959 960

4) Zároveň žiadam, nárokové úroky (§ 205 BAO - spolkový daňový poriadok) nestanoviť do tej miery, v akej je rozdielová čiastka dane z 
príjmov za predchádzajúce roky dôsledkom vyššie uvedenej žiadosti.
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5) Venujte, prosím, pozornosť nasledovnému: Sem, prosím, zapíšte iba tú čiastku, ktorá bola zaplatená ako mimoriadna zálohová platba 
za prevádzkové predaje pozemkov. Sem nezapisujte odvedenú daň z výnosu z nehnuteľností, ale zapíšte ju do identifikačných čísiel 
964/965/966 alebo 583/584/585.

4. Príjmy zo závislej činnosti
Venujte, prosím, pozornosť nasledovnému: Predpis daní na základe žiadosti sa vykonáva iba vtedy, keď je v priznaní krížikom 
označené príslušné políčko.

  Žiadam o predpis daní za moje príjmy zo závislej činnosti v zmysle  
     § 99 ods. 1 č. 1, z ktorých bola zrazená daň zo mzdy vo výške 20 %.   11     Žiadam o predpis daní za iné príjmy zo závislej činnosti.                                        

 
Počet tuzemských inštitúcií vyplácajúcich mzdu alebo dôchodok                         12

Oznámenie: Ak nemáte príjmy, zapíšte, prosím, hodnotu 0 (nula).

Pri prevádzkových príjmoch (suma 1-3) bolo zohľadnené nasledovné, čo znižuje zisk:
Nezdaniteľná čiastka zisku (§ 10) – hmotného investičného majetku
Pozor: Zápis je predpokladom na zohľadnenie nezdaniteľnej čiastky! 779
Nezdaniteľná čiastka zisku (§ 10) – cenných papierov
Pozor: Zápis je predpokladom na zohľadnenie nezdaniteľnej čiastky! 789
Prevádzkové dary a príspevky zvýhodneným výskumným a vzdelávacím zariadeniam, múzeám, 
kultúrnym zariadeniam, spolkovému pamiatkovému úradu, zastrešujúcim športovým zväzom 
postihnutých, medzinárodnej protikorupčnej akadémii a iné. 798
Prevádzkové dary a príspevky dobročinným organizáciám, zvýhodneným spolkom zbierajúce  
dary a iné. Odpočítateľné iba vtedy, pokiaľ sa príslušná inštitúcia nachádza v zozname  
zvýhodnených príspevkových organizácií Spolkového ministerstva financií. 600
Prevádzkové dary a príspevky organizáciám na ochranu životného prostredia a útulkom pre  
zvieratá Odpočítateľné iba vtedy, pokiaľ sa príslušná inštitúcia nachádza v zozname  
zvýhodnených príspevkových organizácií Spolkového ministerstva financií. 557

Prevádzkové dary a príspevky dobrovoľným požiarnikom a krajinským zväzom požiarnikov 558

Finančné príspevky na vybavenie verejnoprospešnej nadácie majetkom 564

Finančné príspevky inovačnej nadácii pre vzdelávanie a jej podriadeným nadáciám 567

y) Mimoriadna zálohová platba vo výške 
25 %, pokiaľ pripadá na prevádzkové príjmy z 
predaja pozemkov 5) 589 590 591

na príjmy z práv vedenia, ktoré sa na základe uplatnenia opcie normálneho zdanenia zdaňujú podľa tarify (daň vyberaná zrážkou podľa § 107)

z) Daň vyberaná zrážkou podľa § 107 286 287 288
V identifikačnom čísle 330 obsiahnuté príjmy, ktoré majú podľa prílohy 2 k BSVG (zákon o sociálnom poistení 
poľnohospodárov) účinky odôvodňujúce platenie príspevkov (napr. príjmy z komerčného chovu úžitkových zvierat  
a rastlinnej výroby) 491
V identifikačnom čísle 330 obsiahnuté príjmy, ktoré majú účinok zvyšujúci príspevky podľa prílohy 2 k BSVG /
zákon o sociálnom poistení poľnohospodárov/ (napr. príjmy z vedľajšej zárobkovej činnosti z poľnohospodárstva  
a lesného hospodárstva) 492

na prírastky majetku týkajúce sa podnikových pozemkov (daň z výnosu nehnuteľností, zahraničná daň, mimoriadna zálohová platba)
u) Na prevádzkové kapitálové výnosy, ktoré  

podliehajú pod osobitnú sadzbu dane vo výške 
25 %, pripadajúca započítateľná zahraničná  
daň vyberaná zrážkou  923 924 925

v) Daň z výnosu nehnuteľností vo výške 
30 %, pokiaľ pripadá na prevádzkové príjmy z 
predaja pozemkov 964 965 966

w) Daň z výnosu z nehnuteľností vo výške 
25 %, pokiaľ pripadá na prevádzkové príjmy z 
predaja pozemkov 583 584 585

x) Mimoriadna zálohová platba vo výške 
30 %, pokiaľ pripadá na prevádzkové príjmy z 
predaja pozemkov 5) 967 968 969

Režimy pozastavenia (§ 2 ods. 2a a § 23)

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

a) vlastná prevádzka/vlastný podnik 10 341

b) podiely a účasti 10 342

Započítateľné straty z predchádzajúcich rokov 
je potrebné vyrovnať kladnými prevádzkovými 
príjmami vo výške:

a) vlastná prevádzka/vlastný podnik 10 332

b) podiely a účasti 10 346
Strata schopná vyrovnania, resp. prevodu podľa § 23a z previsu vkladov (z nárokovania 
ručenia), ktorá neznížila výsledok z účasti na spolupodnikaní (čiastka z identifikačného čísla 
9405/7405 prílohy E 6a-1)  10 509
V mimoprevádzkových príjmoch sú obsiahnuté nevyrovnateľné straty v zmysle 
§ 2 ods. 2a  10 371
Započítateľné straty z predchádzajúcich rokov je potrebné vyrovnať kladnými  
mimoprevádzkovými príjmami vo výške:   10 372
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4.2 Príjmy bez mimoriadnych platieb, z ktorých sa nevykonala zrážka dane zo mzdy a pre 
ktoré nie je k dispozícii výkaz mzdy/potvrdenie o mzde (formulár L 17).

  Identifikačné číslo 359 obsahuje výlučne príjmy z dôchodku                                                     13 359
 V roku 2019 nebolo moje bydlisko alebo bežný pobyt v Rakúsku a bola/bol som
  a) osobou zamestnanou u zamestnávateľky/zamestnávateľa (s povinnosťou zrážky dane zo mzdy v Rakúsku) (napr. ako
    denne dochádzajúca osoba, sezónne pracujúca osoba atď.) 
  b) poberateľkou/poberateľom rakúskeho dôchodku
  c) osobou zamestnanou u zahraničnej zamestnávateľky/zahraničného zamestnávateľa (bez povinnosti zrážky dane zo mzdy v 
    Rakúsku) [Za príjmy v zmysle bodov a) a b) doručí zamestnávateľka/zamestnávateľ, resp. dôchodok vyplácajúca inštitúcia  

   finančnému úradu výplatnú pásku (L 16).]
  d) poberateľkou/poberateľom príjmov od tretích strán bez zrážky dane zo mzdy (bonusové míle, provízie atď.)

 Počet výkazov mzdy/potvrdení o mzde (formulár L 17)
 týkajúce sa mojich príjmov podľa bodu c)                                                              14

Počet Ak sa Vás to týka,  
bezpodmienečne, prosím, 
uveďte počet!

Pripájajte, prosím, výkazy mzdy/potvrdenia o mzde iba vtedy, pokiaľ nie sú vyplácajúcou inštitúciou doručené elektronicky!

Príjmy zo závislej činnosti (suma z bodu 4.1 a/alebo 4.2)
Vyplňte iba pre eventuálny výpočet celkovej čiastky príjmov! S u m a

Odborárske príspevky a ostatné príspevky do profesijných zväzov/komôr a záujmových zastupiteľstiev  
– skutočne prislúchajúca ročná suma – s výnimkou príspevku na podnikovú radu. Vyplňte iba 
vtedy, pokiaľ  to Vaša zamestnávateľka/Váš zamestnávateľ už nezohľadnil(a) v správnej výške. 6) 717
Povinné príspevky na základe zamestnania na čiastočný úväzok a povinné príspevky za spolu poistených  
príslušníkov, ako aj dobrovoľne vložené príspevky na sociálne poistenie, s výnimkou príspevku na podnikovú radu 274
Tu je potrebné zapísať ďalšie výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Zapisujte, prosím, vždy ročnú čiastku nákladov 
odčítajúc náhrady alebo úhrady oslobodené od dane. Ak sú výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov nižšie ako 132 eur ročne, 
nie je potrebný žiaden zápis.
Presné označenie Vašej profesijnej činnosti (napr. kuchár, predavačka; nedostačujúce je označenie zamestnanec, robotník)

a) Pracovné prostriedky 
 (pri obstarávaní nad 400 eur iba odpis za opotrebenie /AfA/) 719
b) Odborná literatúra 
 (žiadne všeobecne vzdelávacie diela ako lexikóny, encyklopédie, noviny atď.) 720
c) Povolaním spôsobené cestovné náklady (bez cestovných nákladov pri jazde autom na 

dochádzanie z domu do práce a späť, ciest domov k rodine) 721

d) Náklady ďalšieho vzdelávania, rozširujúceho vzdelávania a preškolenia 722
e) Výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov, ktoré nespadajú pod a) až d) (napr.  

príspevok na podnikovú radu) 724

Výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov (bez započítania na paušál výdavkov na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov vo  
výške 132 eur), paušálne/cestovné náklady na denné dochádzanie do práce (Identifikačné čísla 718 a 916 treba vyplniť spoločne) Vysvetlivky  
k paušálnym/cestovným nákladom na denné dochádzaniedo práce a k zvýšenej odpočítateľnej čiastke na cestovné nájdete v daňovej knihe 2020.
Paušálne náklady na denné dochádzanie do práce – skutočne prislúchajúca ročná čiastka 
Vyplňte iba vtedy, pokiaľ to Vaša zamestnávateľka/Váš zamestnávateľ už nezohľadnil v správnej 
výške. Výpočet podľa kalkulačky cestovných nákladov na denné dochádzanie do práce na  
bmf.gv.at/pendlerrechner/ 718
Cestovné náklady na denné dochádzanie do práce (odpočítateľná čiastka) – skutočne 
prislúchajúca ročná čiastka
Vyplňte iba vtedy, pokiaľ to Vaša zamestnávateľka/Váš zamestnávateľ už nezohľadnil v správnej 
výške. Cestovné náklady na denné dochádzanie do práce činia 2 eurá za každý jeden kilometer 
jednoduchej cesty do práce za kalendárny rok a vyplývajú z kalkulačky cestovných nákladov na 
denné dochádzanie do práce. Výpočet podľa kalkulačky cestovných nákladov na denné dochádzanie 
do práce na bmf.gv.at/pendlerrechner/ 916

Na uplatnenie paušálu pre určitú skupinu profesií, prosím, zapíšte:

Profesia/povolanie 8) Obdobia činností: Začiatok (DDMM) – koniec (DDMM) Náhrady výdavkov 9)

do

do

A: Artista/artistky FM: Lesní robotníci/lesné robotníčky s motorovou pílou V: Obchodní zástupcovia/
B: Pracovníci divadla, filmoví herci/ FO: Lesní robotníci/lesné robotníčky bez motorovej píly, obchodné zástupkyne 9)

filmové herečky Lesníci/lesníčky, poľovníci/poľovníčky z P: Členovia mestského, obecného
F: Televízni tvorcovia povolania slúžiaci/slúžiace v revíre alebo miestneho zastupiteľstva
J: Novinár/novinárky HA: Domovníci/domovníčky, ak podliehajú zákonu o domovníkoch E: Zahraniční pracovníci v zmysle
M: Hudobníci/hudobníčky HE: Pracujúci/pracujúce z domu § 1 č. 11 nariadenia 6), 7)

6) Pokiaľ už boli zamestnávateľom v správnej výške zohľadnené, nevykonáva sa na tomto mieste žiaden zápis. V opačnom prípade sem musíte zapísať  
 celkovú čiastku.  
7) Zahraniční pracovníci sú zamestnankyne/zamestnanci, ktorí sú z poverenia zahraničnej zamestnávateľky/zahraničného zamestnávateľa v rámci  
 pracovného pomeru zamestnaní v Rakúsku v rakúskej koncernovej spoločnosti, alebo v rakúskej prevádzke zahraničného zamestnávateľa na dobu  
 určitú. Čo sa týka podrobností pozri vyhlášku o určení priemerných sadzieb pre výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov.
8) Skrátené označenie profesijnej skupiny
9) Od zamestnávateľky/zamestnávateľa prijaté náhrady výdavkov (s výnimkou náhrad výdavkov zahraničným pracovníkom týkajúce sa cestovných  
 výdavkov v zmysle § 26 č. 4 zákona o dani z príjmov - EStG 1988). Od roku 2018 je potrebné, aby aj obchodné zástupkyne obchodní  
 zástupcovia na tomto mieste uviedli náhrady výdavkov.

E 7-SK-2019

4.1 Príjmy s povinnosťou dane zo mzdy: Výšku príjmov zo závislej činnosti podľa identifikačného 
čísla 245 na výplatnej páske musí vyplácajúce miesto oznámiť finančnej správe a preto ju 
nemusíte zapisovať.
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6. Príjmy z prenajímania a prenájmu (§ 98 č. 6)                                           15

a) Pozemkov a budov

b) Ako podielnička/podielnik – výsledok z prílohy E 11

c) Príjmy z predaja pohľadávok nájomného a nájmu (§ 28 ods. 1 č. 4) 546
d) Príjmy z dôvodu priznania práv vedenia (§ 107), ktoré  

  sa majú zdaniť v rozsahu 33 % čiastky na vyplatenie (bez dane z obratu),
  a to vo výške preukázanej na základe znaleckého
  posudku (opcia normálneho zdanenia podľa § 107 ods. 11)                                           16 547

e) Ostatné príjmy z prenajímania a prepachtovania (napr. príjmy z prepachtovania podniku/
prevádzky po vzdaní sa podniku/prevádzky) 373

Suma z 6. a) až e) 370
Odpočítateľná 1/15 čiastky straty zo súkromného predaja pozemkov zdaňovacieho roku  
podľa bodu 7.1.3, alebo predchádzajúceho roku (maximálne saldo z bodov a), b) a c)        21 973

 Žiadam o vyrovnanie 60 % straty zo súkromného predaja pozemkov zdaňovacieho  
roku so saldom z príjmov podľa bodov a), b) a c) Zohľadniť treba (60 % čiastky podľa 
bodu 7.1.3, maximálne saldo)                                                                                 21 974

Započítavaná daň vyberaná zrážkou, na príjmy podľa identifikačného čísla 547, ktoré sa na 
základe uplatnenia opcie normálneho zdanenia (§ 107 ods. 11) zdaňujú podľa tarify 236

d) Príjmy z prenechania kapitálu podľa § 98 ods. 1 č. 5 písm. a v spojení s § 27 ods. 2 č. 1 
(predovšetkým dividendy) a príjmy podľa § 98 ods. 1 č. 5 písm. d (príjmy z tuzemských 
nehnuteľností verejne ponúkaného fondu nehnuteľností alebo ponúkaných alternatívnych 
investičných fondov do nehnuteľností), podliehajúce osobitnej sadzbe dane 27,5 % 862

e) Príjmy z prenechania kapitálu podľa § 98 ods. 1 č. 5 písm. a v spojení s § 27 ods. 2 č. 5 
(finančné príspevky od nadácií), podliehajúce osobitnej sadzbe dane 27,5 % 945

f) Príjmy z predaja účasti/podielu tuzemskej korporácie podľa § 98 ods. 1 č. 5 písm. e  
(osobitná sadzba dane 25 %) 911

g) Príjmy z predaja účasti/podielu tuzemskej korporácie podľa § 98 ods. 1 č. 5 písm. e  
(osobitná sadzba dane 27,5 %) 952

Daň z kapitálových výnosov, pokiaľ táto pripadá na súkromné kapitálové výnosy 912

7.1.1 Paušálne vypočítané príjmy z predaja pozemkov (§ 30 ods. 4 
 „starý majetok“) (14 % výnosu z predaja; § 30 ods. 4 č. 2)                  18 985 572

  Príjmy z predaja pozemkov po zmene určenia
  (60% výnosu z predaja; § 30 ods. 4 č. 1)                                           19 986 573

    Pri výpočte príjmov podľa identifikačných čísiel 985/986 , resp. 572/573 nasledovala dodatočná evidencia zvýhodnených 
                 výrobných nákladov (§ 30 ods. 4 posledná veta)
7.1.2 Paušálne nevypočítané príjmy z predaja pozemkov  
          (§ 30 ods. 3, nový majetok“ a pri opcii podľa § 30 ods. 5 aj „starý  
          majetok“)                                                                                       20 987 574

7.1.3 Saldo z identifikačných čísiel 985/986/987, resp. 572/573/574  21

7.  Príjmy zo súkromného predaja pozemkov  

       Predaj sa týka (taktiež) pozemkov a pôdy, ktoré boli predtým vyňaté z podnikového majetku k účtovnej hodnote
7.1     Príjmy z predaja pozemkov na ktoré možno aplikovať osobitnú
           sadzbu dane                                                                                                17 30 %   25 %

5. Príjmy z kapitálového majetku (§ 98 č. 5) Príjmy z kapitálu podliehajúce dani (príjmy odrátajúc výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov)
a) Príjmy podľa § 98 ods. 1 č. 5 písm. c zákona o dani z príjmov EStG 1988 z účasti ako tichý 

spoločník alebo z účasti podľa druhu tichého spoločníka, vrátane nadbytkov z vyrovnania 
(vrátane dane vyberanej zrážkou) 856

Daň vyberaná zrážkou podľa § 99 na príjmy podľa identifikačného čísla 856 914
b) Príjmy podľa § 98 ods. 1 č. 5 písm. d, nepodliehajúce žiadnej osobitnej sadzbe dane 

(príjmy z tuzemských nehnuteľností neverejne ponúkaného fondu nehnuteľností alebo 
ponúkaných alternatívnych investičných fondov do nehnuteľností) 938

c) Príjmy z prenechania kapitálu podľa § 98 ods. 1 č. 5 písm. b (tuzemské kupónové výnosy), 
podliehajúce osobitnej sadzbe dane 25 % (úroky z finančných vkladov a neupísaných ostatných 
pohľadávok v úverových inštitúciách) 953
Príjmy z prenechania kapitálu podľa § 98 ods. 1 č. 5 písm. b (tuzemské kupónové výnosy), 
podliehajúce osobitnej sadzbe dane 27,5 % (predovšetkým úrokové výnosy z cenných papierov) 954
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9. Ostatné údaje: V uvedených príjmoch sú obsiahnuté:  
(Pripojte, prosím, vecné a číselné odôvodnenie vrátane dokladov)

Príjmy, na ktoré si nárokujem polovičnú sadzbu dane 423
Zisky z odpustenia dlhu v zmysle § 36 (identifikačné číslo 386)

Kvóta v percentách, ktorá sa má zaplatiť       496                                                                                              24  386
Príjmy, ktoré treba z iných dôvodov zdaniť osobitne (druh):

 
  Žiadam o zaplatenie daňového dlhu vzniknutého podľa § 6 č. 6 písm. a ako aj b pre jednu v

  príjmoch obsiahnutú čiastku v splátkach.                                                                      25 978
Z tejto čiastky spadá na aktíva
   investičného majetku (5 splátok) čiastka vo výške                                                                 25 235
  Vyplňte iba pri odlišnom hospodárskom roku 2018/2019 a prevode/ preložení/obmedzení 
  zdaňovacieho práva pred 1. 1. 2019
     investičného majetku (7 splátok) čiastka vo výške  990

     obežného majetku (2 splátky) čiastka vo výške                                                                25 991

8. Dodatočné zdanenie

Dodatočné zdanenie zahraničných strát (§ 2 ods. 8)                                                         23 792 +

Celková čiastka príjmov: (nemusíte vyplniť)

E 7-SK-2019

7.1.4 Započítateľná daň z výnosu nehnuteľností, ktorá spadá na príjmy zo  
 súkromného predaja pozemkov a bola odvedená zástupcom zmluvných  
 strán 10) 988 576
7.1.5 Zaplatená mimoriadna zálohová platba, pokiaľ pripadá na príjmy zo  
 súkromného predaja pozemkov 11) 989 579
7.1.6 Zahraničná daň započítateľná na príjmy zo súkromného predaja pozemkov  
 podľa bodu 7.1 997 578
7.2  Príjmy z predaja pozemkov, ktoré podliehajú tarife

7.2.1 Príjmy z predaja pozemkov voči rente („starý a nový majetok“; § 30a ods. 4)       22 575

 Na základe predpisov zákona o dani pri premene spoločnosti, žiadam o
 zaplatenie daňového dlhu pre jednu v príjmoch obsiahnutú čiastku v splátkach.                 26 979
 Z tejto čiastky spadá na aktíva
    investičného majetku (5 splátok) čiastka vo výške                                                     26 559
 Vyplňte iba pri odlišnom hospodárskom roku 2018/2019 a prevode/preložení/obmedzení 

zdaňovacieho práva pred 1. 1. 2019
    investičného majetku (7 splátok) čiastka vo výške  992

    obežného majetku (2 splátky) čiastka vo výške                                                        26 993
 Daňový dlh je
  potrebné vypočítať podľa tarify    
  pri použití sadzby dane vo výške 27,5 % (čiastočné obmedzenie zdaňovacieho práva)

  Podľa § 27 ods. 6 č. 1 písm. d v spojení s § 6 č. 6 písm. c a d žiadam o zaplatenie daňového  
      dlhu pre v príjmoch obsiahnutú čiastku v piatich splátkach.                                          27 980
Do identifikačného čísla 914 nezaznamenávaná daň vyberaná zrážkou podľa § 99 a ostatné 
započítavané dane (druh):  28

375

10) Venujte, prosím, pozornosť nasledovnému: Pri uplatnení opcie vyrubenia dane sem pri existencii viacerých predajných transakcií  
 smiete zapísať iba zaplatenú daň z výnosu z nehnuteľností tých predajných transakcií, ktoré sa na základe tejto opcie zahrnú do  
 vyrubenia dane.

11) Venujte, prosím, pozornosť nasledovnému: Sem, prosím, zapíšte iba tú čiastku, ktorá bola zaplatená ako mimoriadna zálohová  
 platba za súkromné predaje pozemkov. Sem nezapisujte odvedenú daň z výnosu nehnuteľností, ale zapíšte ju do identifikačných  
 čísel 988/576.
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Vyhlasujem, že som vyššie uvedené 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 o tom upovedomím finančnú správu (§ 139 spolkového daňového zákona).

Zástupca pre daňové záležitosti (meno a priezvisko/názov, adresa, 
telefónne číslo)

Dátum, podpis

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Nezasielajte nám, prosím, žiadne originálne dokumenty/doklady, pretože všetky písomnosti doručené 
finančnému úradu budú po elektronickom spracovaní zlikvidované v súlade s predpismi na ochranu údajov! Pre prípadnú kontrolu si ich 
ale uschovajte minimálne na 7 rokov.

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

10. Mimoriadne výdavky (§§ 18 a 102 ods. 2 č. 2)

Venujte, prosím, pozornosť nasledovnému:
•  povinné príspevky zákonom uznávanej cirkvi alebo náboženskému spoločenstvu, 
•  dary a príspevky zvýhodneným príjemcom a
•  príspevky na dobrovoľné pripoistenie v zákonnom systéme dôchodkového poistenia a na prikúpenie poistných dôb
budú zohľadnené už iba na základe elektronického prenosu údajov, pokiaľ boli zaplatené tuzemskej organizácii. Predpokladom 
prenosu údajov je, že ste organizácii oznámili svoje meno a priezvisko ako aj svoj dátum narodenia. Bez tohto oznámenia údajov 
nie je možné čiastky daňovo zohľadniť.
Čiastky, o ktorých uhradeniu z vašej strany boli prenesené údaje, budú automaticky prevzaté do Vášho vyrubenia daní (zamestnanca/
zamestnankyne). Preto už nemusíte vykonávať žiadne zápisy. Čiastky budú vykázané vo Vašom výmere na FinanzOnline. 
Ak boli Vami zaplatené čiastky na základe chyby príjemcu (napr. zvýhodnený príjemca darov a príspevkov, náboženské spoločenstvo)  
nesprávne prenesené alebo prenesené chybne, obráťte sa, prosím, na vyjasnenie priamo na príjemcu platby. 
Napravenie vykonáte prenosom opravy, resp. dodatočným prenosom.
Pre zohľadnenie odchyľujúce sa od prenosu údajov, alebo zohľadnenie mimoriadnych výdavkov zaplatených zahraničným organizáciám, 
použite prílohu L 1d.

Suma všetkých poistných súm a príspevkov (dobrovoľné nemocenské, úrazové, životné poistenie,  
zaopatrenie pozostalých a poisťovne vyplácajúce pozostalostný príspevok), príspevky do  
dôchodkového fondu, dobrovoľné pripoistenie v rámci zákonného dôchodkového poistenia
Odpočítateľné už iba do 2020, pokiaľ bola zmluva/žiadosť uzatvorená/podaná pred 
1. 1. 2016. 455
Suma všetkých príspevkov ako aj splátky pôžičiek a úrokov, ktoré boli zložené na vytvorenie a 
zariadenie alebo sanáciu obytných priestorov  
Odpočítateľné už iba do 2020, pokiaľ začalo opatrenie pred 1. 1. 2016. 456

Renty alebo trvalé bremená 280

Náklady na daňové poradenstvo 460
Odpočet strát  29                                                                                                            
Otvorené odpočty strát z predchádzajúcich rokov (celkový stav všetkých odpočítateľných strát) 462
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