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E 1-CZ-2020 Spolkové ministerstvo financí – 12/2020 (vyd. 2020) E 1, strana 1, verze z 09.12.2020

Přiznání k dani z příjmů za rok 2020 a
- Žádost o vrácení přeplatku za zdaňovací období - rok 2019 příp. 2018
- Žádost o zohlednění rezervy COVID-19 při zdaňování roku 2020 z důvodu  
 odlišnosti hospodářského roku 2020/2021

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 bmf.gv.at.

Prohlašuji, že jsem tyto údaje vyplnil/a na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí správně a v úplnosti. Údaje jsou kontrolovány;  
uvedení nesprávných nebo neúplných údajů může mít trestněprávní důsledky. Jestliže dodatečně zjistím, že údaje v přiznání jsou nesprávné 
nebo neúplné, bezodkladně o tom finanční úřad vyrozumím (§ 139 Spolkového daňového řádu).

Toto přiznání můžete, aniž byste potřebovali papírový tiskopis, podat rovněž prostřednictvím webových stránek bmf.gv.at 
(FinanzOnline). Platformu FinanzOnline máte k dispozici bezplatně a nepřetržitě. Pro její využití nepotřebujete žádný speciální 
software.

Finančnímu úřadu Podací značka

2020

Odpovídající údaj prosím zaškrtněte.

2. Aktuální adresa bydliště
2.1 Ulice 

2.2 Číslo domu 2.3  Podlaží 2.4  Číslo dveří 2.5  Země 2)

   
2.6 Obec 

 
2.7 Poštovní směrovací číslo     2.8  Telefonní číslo

 

1) Zde zadejte úplné 10místné číslo pojistky přidělené rakouskou sociální pojišťovnou.
2) Pokud není současné místo trvalého pobytu v Rakousku, zadejte mezinárodní označení pro vozidla příslušného státu.

Daňové identifikační číslo

RODNÉ JMÉNO NEBO PŘÍJMENÍ

JMÉNO TITUL

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)

1. Další údaje k osobě
1.1  Pohlaví

   žena           muž           neuvedeno
1.2 Osobní stav k 31.12.2020 (Zaškrtněte, prosím, pouze jedno políčko)    od data (DD.MM.RRRR)

 vdaná resp. ženatý / žijící v registrovaném partnerství       žijící v poměru družky/druha  
 svobodná/svobodný        žijící trvale odloučeně   rozvedená/rozvedený         
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Vyplňte VELKÝMI PÍSMENY a pouze černou nebo modrou barvou. Údaje o finančních částkách jsou v eurech a centech (zarovnané 
zprava). V každém případě musejí být vyplněna tučně ohraničená pole.
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3. Partner/ka 3)

3.1 Rodné jméno nebo příjmení 

3.2 Jméno   3.3 Titul

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

 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 o uplatnění odečitatelné částky pro jedinou osobu výdělečně činnou a prohlašuji, že můj/moje partner/ka tento nárok  
              neuplatňuje. 
4.2    Žádám o 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 
4.4  Pro potřeby případného příplatku na děti prohlašuji, že jsem ve zdaňovacím roce nepobíral(a) vůbec, nebo pobíral(a) jen po dobu  
  kratší 330 dnů, podporu v nezaměstnanosti, pomoc v nouzi, překlenovací výpomoc, dávky na pokrytí základních životních potřeb  
  nebo dávky existenčního minima.

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

  Prohlašuji, že roční příjmy mé manželky/mého manžela nebo mé registrované partnerky/mého registrovaného partnera nepřekročily  
 částku 6 000 EUR [V tomto případě náleží zvýšená částka na mimořádné výdaje s horní hranicí (23.1, 23.2), nižší spoluúčast  
 při mimořádných životních nákladech (tiskopis L 1ab) a výdaje manželky/manžela nebo registrované partnerky/registrovaného  
 partnera spojené se zdravotním postižením (tiskopis L 1ab)].

6. Zvýšená odečitatelná částka pro důchodce

 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 za rok).

7. Příplatek za více dětí     3  

 Uplatňuji nárok na příplatek za více dětí na rok 2021, neboť za rok 2020 byly přinejmenším občasně pobírány přídavky na nejméně  
 3 děti a příjem domácnosti nepřesáhl částku ve výši 55 000 EUR.
 Jestliže jste po dobu delší 6 měsíců žil/a v manželství, partnerství jako druh/družka nebo registrovaném partnerství, musí být při  
 výpočtu limitní částky ve výši 55 000 EUR zohledněn rovněž příjem manželky/manžela resp. (registrované/ho) partnerky/partnera.

9. Žádost o neomezenou daňovou povinnost (§ 1, odst. 4)
Pro podání žádosti o neomezenou daňovou povinnost použijte, prosím, přílohu L 1i (bod 6 tiskopisu L 1i).

8. Volba běžného zdanění u kapitálových zisků, příjmů z prodeje nemovitostí  
 a příjmů z udělování práv zakládat a provozovat vedení

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

8.2  Žádám o zdanění podnikových a/nebo soukromých kapitálových zisků týkajících se pozemků (prodeje pozemků a vynětí  
  podnikových pozemků), na něž lze aplikovat zvláštní sazbu daně, podle obecného daňového tarifu (volba běžného zdanění podle  
  § 30a, odst. 2)   5

8.3  Žádám o zdanění příjmů z udělení práv zakládat a provozovat vedení, ze kterých byla sražena srážková daň ve výši 10 % podle  
  obecného daňového tarifu (§ 107, odst. 11)

1) Zde zadejte úplné 10místné číslo pojistky přidělené rakouskou sociální pojišťovnou.
3) Partnerkou/partnerem jsou pouze manžel/ka, registrovaný(á) partner/ka nebo osoba žijící v poměru družky/druha s nejméně  
 jedním dítětem, na které byly po dobu nejméně sedmi měsíců pobírány rodinné přídavky (§ 106, odst. 3). Tyto osoby jsou dále - není-li  
 uvedeno jinak - označovány jako „partnerka/partner‟.

E 1-CZ-2020

6

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

10. zemědělské a 
lesnické činnosti   7

11. samostatné  
výdělečné činnosti 8

12. živnostenského
podniku         9

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

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

3. Z toho k vyloučení z důvodu rozvržení příjmů 
na 3 roky                                                     10  

na 5 let                                                       11

311 321 327

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

 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)                                             12 325
5.  Dílčí částky z rozdělení příjmů podle bodu 3  

nebo/a 4 budou zapsány do jiného roku         13 314 324 326
6. Při uplatnění volby běžného zdanění podle 

bodu 8.1: Do bodu 1) a/nebo 2) nezahrnuté  
podnikové kapitálové výnosy (výtěžek a kapitálová  
podstata), pokud se tyto nezapisují pod kódy 
917/918/919                                              14 780 782 784

7. Při uplatnění volby běžného zdanění podle 
bodu 8.1: Pod kódy 780/782/784 nezahrnuté 
podnikové kapitálové výnosy (plody a podstata), 
na něž se započítává zahraniční srážková daň  15 917 918 919

8. Při uplatnění volby běžného zdanění podle 
bodu 8.2: Do bodu 1) a/nebo 2) nezahrnuté 
podnikové kapitálové výnosy (kapitálová  
podstata) vyplývající z podnikových pozemků  16 500 501 502

Úhrn z bodů 1. až 8. 310 320 330
9.   Podle § 37, odst. 4 žádám o rovnoměrné  

 rozdělení mých příjmů podle § 21 na tři  
 roky.                17
Příjmy ze zemědělství a lesního hospodaření  
podle § 37 odst. 4 které mají být rovnoměrně 
rozděleny na rok podání přiznání a následující 
dva roky. 151

Zvláštní sazby daně
Podnikové kapitálové výnosy, které se zdaňují zvláštní sazbou daně
10. Pod kódy 310/320/330 nezahrnuté tuzemské a  

zahraniční kapitálové výnosy (výtěžek a kapitálová  
podstata), na něž se nezapočítává zahraniční 
srážková daň a které se zdaňují zvláštní sazbou  
daně ve výši 27,5 %.               18 946 947 948

11. Pod kódy 310/320/330 nezahrnuté tuzemské 
a zahraniční kapitálové výnosy, na něž se  
nezapočítává zahraniční srážková daň a které se 
zdaňují zvláštní sazbou daně ve výši 25 %.    18 781 783 785

12. Pod kódy 310/320/330 nezahrnuté tuzemské 
a zahraniční kapitálové výnosy (plody a podstata),  
na něž se započítává zahraniční srážková daň  
a které se zdaňují zvláštní sazbou daně ve výši  
27,5 %.                                                     19 949 950 951

13. 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 %.    19 920 921 922

Kapitálové zisky týkající se podnikových pozemků, které se zdaňují zvláštní sazbou daně
14.  Kapitálové zisky týkající se podnikových pozemků, 

které se zdaňují zvláštní sazbou daně 30 %   20 961 962 963
15.  Kapitálové zisky týkající se podnikových pozemků, 

které se zdaňují zvláštní sazbou daně 25 %   20 551 552 553
Započítávaná daň
na podnikové kapitálové výnosy (daň z kapitálových výnosů, zahraniční srážková daň)
16.  Daň z kapitálových výnosů ve výši 27,5% v 

rozsahu, v němž připadá na tuzemské podnikové 
kapitálové výnosy 955 956 957

4) Bez kapitálových výnosů způsobilých konečného zdanění, kapitálových zisků týkajících se kapitálového majetku a týkajících se  
podnikových pozemků, na které 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 09.12.2020E 1-CZ-2020
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13. Pravidla započtení ztrát na pozdější zisky z téže účasti (§ 2, odst. 2a a § 23a)

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

a) Vlastní podnik 21 341

b) Účasti 22 342

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

a) Vlastní podnik 23 332

b) Účasti 23 346
Vyrovnání způsobilá resp. převoditelná ztráta podle § 23a z přebytku vkladů (uplatnění nároku  
z ručení), která nesnížila výsledek z účasti na společném podnikání (částka z kódu 9405/7405 
přílohy E 6a-1) 24 509

V mimopodnikových příjmech jsou zahrnuty nevyrovnatelné ztráty ve smyslu § 2, odst. 2a  25 371
Započitatelné ztráty z předchozích let nutno vyrovnat s kladnými mimopodnikovými příjmy 
ve výši:    26 372

na kapitálové zisky týkající se podnikových pozemků (daň z výnosů z nemovitostí, zahraniční daň, zvláštní zálohová platba)
20. Daň z výnosů z nemovitostí ve výši 30 % 

v rozsahu, v němž připadá na provozní příjmy 
z prodeje pozemků 964 965 966

21.  Daň z výnosů z nemovitostí ve výši 25 % 
v rozsahu, v němž připadá na provozní příjmy z 
prodeje pozemků 583 584 585

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

23.  Zvláštní zálohová platba ve výši 25 % v 
rozsahu, v němž připadá na podnikové příjmy 
z prodeje pozemků 6) 589 590 591

24.  Na příjmy z podnikových prodejů pozemků,  
které podléhají zvláštní sazbě daně ve výši 30 %, 
připadající započítávaná zahraniční daň 970 971 972

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

na příjmy z udělení práv zakládat a provozovat vedení, které jsou zdaňovány na základě uplatnění volby běžného zdanění podle tarifu 
(srážková daň podle § 107)

26. Srážková daň podle § 107                                  6 286 287 288

Pod kódem 330 zahrnuté příjmy, které mají podle přílohy 2 rakouského spolkového zákona o sociálním pojištění 
zemědělců (BSVG) účinky odůvodňující 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 zapřičiňující zvýšení příspěvků (např. příjmy ze zemědělské a lesnické vedlejší 
výdělečné činnosti) 492

6) Mějte, prosím, na paměti: Sem zapište, prosím, pouze částku, která byla uhrazena v rámci zvláštní zálohové platby za prodeje podnikových 
pozemků. Odvedená daň z výnosů z nemovitostí se nezapisuje sem, nýbrž pod kódy 964/965/966 nebo 583/584/585.

E 1-CZ-2020

14. Příjmy ze závislé pracovní činnosti

14.1 

Počet tuzemských subjektů vyplácejících mzdu nebo penzi v roce 2020
Upozornění: Nejsou-li k vykázání žádné příjmy, zapište, prosím, hodnotu 0 (nula). Mzdový list není nutné 
přikládat.

Jestliže jste pobíral/a více penzí, které již byly společně zdaněny daní ze mzdy, zapisuje se pro tyto společně zdaněné penze jediný 
subjekt vyplácející penzi.
Následující příjmy se nepočítají do „počtu subjektů vyplácejících mzdy nebo penze‟:
Nemocenská, příjmy na základě šeku za služby, podpora v nezaměstnanosti, pomoc v nouzi, překlenovací výpomoc, příspěvek na péči v 
karenční době, odměny za vojenská cvičení, cvičení záloh a cvičení vojska ve zbrani, refundované povinné příspěvky na sociální pojištění, 
příjmy z fondu pojištění pro případ insolvence zaměstnavatele, příspěvek v době mateřství (Wochengeld), příspěvek na rehabilitaci, 
příspěvky na pokračující vzdělávání a vzdělávání při zaměstnání na částečný úvazek ad., příjmy z podnikového sociálního pojištění nebo 
z pokladny pro dovolenou a odbytné zaměstnanců v oblasti stavebnictví.

17.  Daň z kapitálových výnosů ve výši 25% v 
rozsahu, v němž připadá na tuzemské podnikové 
kapitálové výnosy 580 581 582

18.  Na podnikové kapitálové výnosy, které podléhají 
zvláštní sazbě daně ve výši 27,5 %, připadající 
započítávaná zahraniční srážková daň        19 958 959 960

19.  Na podnikové kapitálové výnosy, které podléhají 
zvláštní sazbě daně ve výši 25%, připadající 
započítávaná zahraniční srážková daň        19   923 924 925

Pož
ad

ov
an

é ú
daje

 uve
ďte 

pro
sím

 do ú
řed

ního t
isk

op
isu

, 

ten
to

 př
ek

lad
 sl

ou
ží 

pou
ze

 ja
ko

 pod
pů

rn
ý p

ro
stř

ed
ek

.



E 1, strana 5, verze z 09.12.2020

7)  Jestliže již bylo zaměstnavatelem zohledněno ve správné výši, nic zde nezapisujte. V opačném případě se zapíše celková částka.  
8)  Pouze zaměstnanci, kteří jsou dočasně zaměstnáni z pověření zahraničního zaměstnavatele v Rakousku v rámci pracovního poměru  

 se společností rakouské skupiny podniků nebo s rakouskou provozovnou zahraničního zaměstnavatele. Pro podrobnosti viz Nařízení o  
 stanovení průměrných sazeb pro náklady na dosažení, udržení a zajištění příjmů.

9)  Náhrady nákladů obdržené od zaměstnavatelky/zaměstnavatele (vyjma náhrad cestovních nákladů expatriantům ve smyslu § 26, ř. 4  
 rakouského zákona o dani z příjmů - EStG 1988). Náhrady nákladů je zde třeba uvést i u zástupkyň/zástupců.

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

15.3 Odborové příspěvky a ostatní příspěvky profesním svazům a zájmovým zastoupením -  
 skutečně příslušející roční částka - vyjma příspěvku závodní radě. Vyplňujte pouze  
 v případě, že již nebyla ve správné výši zohledněna Vaší zaměstnavatelkou/Vaším  
 zaměstnavatelem. 7) 717
15.4 Povinné příspěvky na základě zaměstnání malého rozsahu a povinné příspěvky za spolupojištěné  

 rodinné příslušníky a rovněž vlastní zaplacené příspěvky na sociální pojištění (např. Pojišťovna  
 sociálního zabezpečení pro živnostenské podnikání - SVdGW), vyjma příspěvku závodní 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.

15.5 Přesné označení Vaší profesní činnosti (např. kuchař, prodavačka; nepostačuje údaj typu státní zaměstnanec, dělník)

15.6 Pracovní pomůcky 
  (u nákupů nad 800 EUR zde zadejte pouze roční odpis) 719
15.7 Odborná literatura (nepatří sem všeobecně vzdělávací publikace jako jsou naučné  

 slovníky, encyklopedie, noviny atd.) 720
15.8 Na základě výkonu profese vzniklé cestovní náklady 

  (bez výdajů na dojíždění mezi bydlištěm a pracovištěm a cest domů za rodinou) 721

15.9 Náklady na pokračující vzdělávání, školení a rekvalifikace 722

15.10 Náklady za cesty domů za rodinou 300

15.11 Náklady za vedení dvojí domácnosti 723
15.12 Ostatní náklady na dosažení, udržení a zajištění příjmů, nespadající pod body 15.6 až 15.11 

  (např. příspěvek podnikové radě) 724
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15.13 Pro uplatnění paušálu pro příslušnou profesní skupinu uveďte:

Povolání - krátké označení Období výkonu činností: Začátek – Konec  Náhrady nákladů 9)

D D M M do D D M M

D D M M do D D M M

Úhrn příjmů ze závislé pracovní činnosti (nemusí být vyplněno)

A: Umělkyně/umělci FM: Lesní dělnice/dělníci vykonávající práce s motorovou pilou V: Zástupci/zástupkyně 9)

B: Divadelníci, FO: Lesní dělnice/dělníci nevykonávající práce s motorovou pilou, P: Členové městského,
filmové herečky/filmoví herci Lesnice/lesníci, profesionální lovčí zvěře v revírní službě obecního nebo místního

F: Televizní pracovníci HA: Domovnice/domovníci, pokud zastupitelstva
J: Novinářky/novináři spadají pod režim zákona o domovnících E: Expatrianti ve smyslu 
M: Hudebnice/hudebníci HE: Osoby pracující doma § 1 ř. 11 vyhlášky 7), 8)

14.2  Příjmy osvobozené od daně na základě mezinárodních právních úmluv
       (např. OSN, UNIDO) 27 725

Pro příjmy ze závislé pracovní činnosti bez odpočtu daně ze mzdy použijte, prosím, přílohu L 1i.

Příjmy podléhající dani ze mzdy: Výše příjmů ze závislé pracovní činnosti podle kódu 245  
mzdového listu musí být sdělena příslušnému finančnímu úřadu vyplácejícím subjektem. Vy ji proto 
již nemusíte uvádět.

15. Náklady na dosažení, udržení a zajištění příjmů (bez započtení na paušál na náklady na dosažení, udržení a zajištění příjmů ve 
výši 132 eur), paušální částka pro osoby pravidelně dojíždějící do zaměstnání/odečitatelná částka pro osoby pravidelně 
dojíždějící do zaměstnání (kódy 718 a 916 se vyplňují společně) Vysvětlivky týkající se paušální částky pro osoby pravidelně 
dojíždějící do zaměstnání/odečitatelné částky pro osoby pravidelně dojíždějící do zaměstnání a zvýšené odečitatelné částky na 
kompenzaci cestovních nákladů najdete v publikaci Daňová kniha pro rok 2021.   28  

15.1  
 Vyplňujte pouze v případě, že již nebyla ve správné výši zohledněna  

 Vaší zaměstnavatelkou/Vaším zaměstnavatelem. Výpočet podle kalkulačky pro výpočet  
 nároků při pravidelném dojíždění do zaměstnání na bmf.gv.at/pendlerrechner/ 718

15.2 Odečitatelná částka pro osoby pravidelně dojíždějící do zaměstnání („Pendler- 
 euro“) - skutečně příslušející roční částka
 Vyplňujte pouze v případě, že již nebyla ve správné výši zohledněna  
 Vaší zaměstnavatelkou/Vaším zaměstnavatelem. Odečitatelná částka pro osoby  
 pravidelně dojíždějící do zaměstnání činí 2 EUR/km jednosměrné cesty do zaměstnání  
 za kalendářní rok a lze ji zjistit pomocí kalkulačky pro výpočet nároků při pravidelném  
 dojíždění do zaměstnání. Výpočet podle kalkulačky pro výpočet nároků při pravidelném  
 dojíždění do zaměstnání na bmf.gv.at/pendlerrechner/ 916

Paušál pro osoby pravidelně dojíždějící do zaměstnání - skutečně náležející roční částka
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Mějte, prosím, na paměti: 
10) V případě uplatnění volby zahrnutí do přiznání k dani 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 přiznání k dani.
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 pod kódy 988/576.
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18.1.1 Paušálně zjištěné příjmy z prodeje pozemků (§ 30, odst. 4  
 „starý majetekʺ) (14 % z příjmů z prodeje; § 30, odst. 4, ř. 2)            33 985 572

  Příjmy z prodeje pozemků podle práva cesty
  (60 % z výnosu z prodeje; § 30, odst. 4, ř. 1)                                    34 986 573

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

18.1.2 Nepaušálně stanovené příjmy z prodeje pozemků  
 (§ 30, odst. 3, „nový majetekʺ a v případě volby podle § 30, odst. 5  
 rovněž „starý majetek“)                                                                   35 987 574

18.1.3 Účetní zůstatek z kódů 985/986/987 resp. 572/573/574          36

18.1.4 Započitatelná daň z výnosů z nemovitostí, která připadá na příjmy ze  
 soukromých prodejů pozemků, a která byla odvedena zástupcem  stran 10) 988 576
18.1.5 Uhrazená zvláštní zálohová platba v rozsahu, v němž připadá na příjmy ze  
 soukromých prodejů pozemků 11) 989 579
18.1.6 Na příjmy ze soukromých prodejů pozemků podle bodu 18.1 započítávaná  
 zahraniční daň 997 578
18.2  Příjmy z prodejů pozemků, které podléhají zdanění podle tarifu

18.2.1 Příjmy z prodejů pozemků oproti poskytnutí renty („starý a nový majetek“; § 30a, odst . 4)              37 575

18.2.2 Na příjmy z prodejů soukromých pozemků podle bodu 18.2 připadající započítávaná  zahraniční daň 975

19. Ostatní příjmy

19.1 Opakující se příjmy (§ 29, ř. 1)  38 800
19.2 Příjmy ze spekulativních obchodů (§ 31) a z prodeje účastí (§ 31 zákona o dani z příjmů  

 - EStG 1988 ve znění před 1. zákonu o stabilitě - StabG 2012) 39 801
19.3 Příjmy z prodeje dluhových cenných papírů a derivátů, které byly nabyty v době  

 od 1.10.2011 do 31.3.2012 (§ 124b, ř. 184, druhý dílčí oddíl, 27,5%) 40 503

19.4 Neprovozní příjmy ze služeb (§ 29, ř. 3), které se pod kódem 548 nezapisují 41 803
19.5 Příjmy z udělení práv zakládat a provozovat vedení (§ 107 zákona o dani z příjmů 
  z roku 1988), které se nezapisují pod kódem 547 548

19.6 Funkční požitky (§ 29, č. 4) 42 804

18. Příjmy z prodeje soukromých pozemků  30

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

18.1    Příjmy z prodeje pozemků, na něž se aplikuje zvláštní sazba daně 30 %    31 25%    32

17.6 Částka, která má být odečtena, ve výši patnáctiny ztráty z prodeje soukromých pozemků  
 ve zdaňovacím roce podle bodu 18.1.3 nebo v předchozím zdaňovacím roce (nejvýše  
 účetní zůstatek z bodů 17.1, 17.2 a 17.3)                                  36 973
17.7  Žádám o to, aby bylo 60 % ztráty ze soukromých prodejů pozemků ve zdaňovacím roce  

  vyrovnáno s účetním zůstatkem z příjmů z pronájmu a propachtování podle bodů 17.1,  
  17.2 a 17.3. Zohledněno má být (60 %  částky podle bodu 18.1.3, max. ve výši účetního  
  zůstatku) 974

E 1-CZ-2020

17. Příjmy z pronájmu a propachtování 

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

17.2 jako účastník - výsledek z přílohy E 11

17.3 Příjmy z prodeje pohledávek na nájemném a pachtovném (§ 28, odst. 1, ř. 4) 546
17.4 Příjmy na základě udělení práv zakládat a provozovat vedení (§ 107), které  

  se zdaňují v rozsahu 33 % vyplacené částky (bez daně z obratu),

  ve výši doložené znaleckým posudkem
  (uplatnění volby běžného zdanění podle § 107, odst. 10)                                               29 547

17.5 Ostatní příjmy z pronájmu a propachtování 
  (např. příjmy z propachtování podniku po zanechání/vzdání se podniku) 373

Úhrn z bodů 17.1 až 17.5 370
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23. Zahraniční příjmy
23.1 V příjmech jsou zahrnuty:
  Zahraniční příjmy, u kterých zdaňovací právo přísluší Rakousku
  (bez příjmů podle bodů 10-12 7, 10, 11, 12, 13, 14, bez příjmů z prodeje soukromých  

 pozemků podle bodu 18, bez příjmů z kapitálového majetku podle přílohy E 1kv a bez  
 příjmů podle kódu 359 přílohy L 1i) 54 395
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20. Dodatečné zdanění

20.1 Dodatečné zdanění zahraničních ztrát (§ 2, odst. 8, č. 4) 43 792

Úhrnná částka příjmů: (nemusí být vyplněna)

22. Tarifní zvýhodnění, zvláštní případy

22.1 Příjmy, pro které nárokuji poloviční sazbu daně  44 423
22.2 Zisky ze snížení dluhu ve smyslu § 36 (kód 386)

  Splatný podíl v procentech      496                       45 386
22.3 Příjmy, které je nutno zdanit zvláštní sazbou z jiných důvodů (druh): 46

22.4  Žádám o možnost daňový dluh za částku zahrnutou do příjmů, vzniklý podle 
   § 6, ř. 6, písm. a) a b), zaplatit ve splátkách. 47 978
  Z této částky připadá na hospodářský majetek v rámci
  22.4.1      dlouhodobých aktiv (5 splátek) částka ve výši   47 235

  22.4.2      oběžných aktiv (2 splátky) částka ve výši 47 991
22.5  Na základě ustanovení zákona o dani při přeměně společnosti žádám ohledně
   částky zahrnuté do příjmů o možnost úhrady daňového dluhu ve splátkách.  48 979
  Z této částky připadá na hospodářský majetek v rámci
  22.5.1      dlouhodobých aktiv (5 splátek) částka ve výši   48 559

  22.5.2      oběžných aktiv (2 splátky) částka ve výši 48 993
  Daňový dluh se
     vypočte podle tarifu    
   vypočte za použití sazby daně ve výši 27,5% (částečné omezení zdaňovacího práva) 
22.6 Pokud bude rozhodnuto o změně akciových podílů v souvislosti s vklady, provedenými  

 po 31.12.2019, nebo na které byla podepsána smlouva 
   Podle § 17, odst. 1a zákona o reorganizaci společnosti žádám, aby nebyl stanoven  

  daňový dluh ohledně částky zahrnuté v příjmech, ve výši 153
22.7  Podle § 27, odst. 6, č. 1, písm. a) žádám, aby nebyl stanoven daňový dluh 
   ohledně částky zahrnuté v příjmech, ve výši 49 806
22.8  Podle § 27, odst. 6, č. 1, písm. d) ve spojení s § 6, č. 6, písm. c) a d) žádám o  

  možnost daňový dluh vzniklý za částku zahrnutou do příjmů uhradit v 5 splátkách.  50 980
22.9 Započítávaná srážková daň z nepodnikových příjmů z udělení práv zakládat a provozovat vedení,  

 které jsou na základě uplatnění volby běžného zdanění (§ 107, odst. 11) zdaňovány podle tarifu                                  596
22.10 Započítávaná minimální daň z příjmů právnických osob po přeměně (§ 9, odst. 8 zákona o  

 dani při přeměně společnosti - UmgrStG) 309
22.11  Žádám pro zdaňovací období o částku osvobozenou od daně, určenou pro přistěhovalé  

  osoby ze zahraničí podle § 103, odst. 1a, ve výši  51 983
22.12  Žádám pro zdaňovací období o odstranění zvýšené daňové zátěže v souvislosti s přistěhováním, prostřednictvím aplikace paušální  

  průměrné sazby daně (§ 103, odst. 1 ve spojení s vyhláškou o zvýhodnění osob přistěhovalých ze zahraničí z r. 2016, sbírka  
  rakouských spolkových zákonů - BGBl II č. 261/2016). Částku, o niž se sníží daň vypočtená podle daňového sazebníku v  
  důsledku aplikace zvýhodněné sazby daně, je nutno zapsat pod kódem 375. 52

22.13 Odečitatelné položky (zvýhodnění pro přistěhovalé osoby ze zahraničí, započítávané 
  daně) 53 375

21. COVID-19 - rezerva, vrácení přeplatku, celková výše příjmu
21.1 Celková výše příjmu při započtení rezervy na COVID-19 a vrácení přeplatku 
  Při odečtení rezervy na COVID-19 v daňovém výměru za rok 2019 nebo při žádosti o vrácení  

 přeplatku musí být vyplněna vždy.

21.2 Připočtení rezervy na COVID-19 odečtené z daňového výměru na rok 2019 157
21.3 Vrácení přeplatku (§ 124b ř. 355 Nařízení o příspěvcích na ztráty související s COVID-19,  

 spolkové sbírky zákonů BGBl II č. 405/2020) byla podána žádost o vrácení přeplatku. Celková  
 záporná částka příjmů za rok 2020 proto musí být snížena o částku (celková hodnota 
  uvedená v žádosti o vrácení přeplatku) 152

21.4 Celková částka příjmů (po zohlednění bodů 21.2 a 21.3)
  nemusí být vyplněna 
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24. Zvláštní výdaje    57

Mějte, prosím, na paměti:
•  Povinné příspěvky zákonem uznané církvi nebo náboženské společnosti, 
•  finanční dary podporovaným příjemcům a
•  příspěvky na dobrovolné pokračující pojištění v rámci zákonného důchodového pojištění a na dokoupení dob pojištění
se budou zohledňovat na základě elektronickou cestou předaných údajů již pouze tehdy, pokud byly provedeny ve vztahu k tuzemské 
organizaci, a této organizaci bylo oznámeno jméno, příjmení a datum narození. Sdělené částky budou zohledňovány automaticky. Pokud 
se v přenesených datech vyskytne něco nesprávného, nebo některé údaje chybí, obraťte se, prosím, za účelem odstranění nejasností přímo 
na příjemce platby; pouze tento může údaje opravit nebo dodatečně zaslat chybějící údaje. Za účelem zohlednění příspěvků církvím 
nebo na pojistné, resp. zvláštních výdajů zaplacených zahraničním organizacím, odchylně od přenesených údajů, použijte přílohu L 1d.
24.1 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 Odečitatelné již pouze do roku 2020, byla-li smlouva uzavřena/návrh  
 podán před 01.01.2016. 455
24.2  Úhrn všech příspěvků a rovněž splátek půjček a úroků, které byly poskytnuty na vybudování  
 a pořízení, nebo rekonstrukci obytných prostorů
 Odečitatelné již pouze do roku 2020, začalo-li opatření před 01.01.2016. 456

24.3 Renty nebo trvalá břemena 280

24.4 Náklady na daňové poradenství 460
24.5 Odečet ztrát                                                                                                             58
 Otevřené odečty ztrát z předchozích let (úhrnný stav všech odečitatelných ztrát) 462

25. 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.

26.    Jsem držitelem průkazu oběti a/nebo úředního osvědčení na základě svého pronásledování z politických důvodů v období let 1938 až 1945. 

27. Výměr částky osvobozené od daně         59

27.1    Nepřeji si výměr částky osvobozené od daně.

27.2    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 1d, L 1k, L 1i a E 108c
Upozornění
Rodinný bonus Plus a odečitatelná částka pro jedinou osobu výdělečně činnou / odečitatelná částka pro samoživitele
Pokud byly Rodinný bonus Plus nebo odečitatelná částka pro jedinou osobu výdělečně činnou / odečitatelná částka pro samoživitele již zohledněny 
u zaměstnavatele, musí být o něj/ni v každém případě zažádáno v rámci ročního zúčtování daní zaměstnance, jinak může dojít k nechtěnému 
doplatku. Pro zohlednění rodinného bonusu Plus použijte přílohu L 1k nebo - ve zvláštních případech - přílohu L 1k-bF.
Mezistátní výměna informací
Mezinárodní úmluvy upravují vzájemnou výměnu informací mezi finančními správami jednotlivých zemí. Tímto způsobem získáváme informace 
o lidech žijících v Rakousku, týkající se jejich příjmů a majetku v zahraničí. Rovněž takto předáváme informace o příjmech získaných v Rakousku 
nebo o zde existujícím majetku, pokud příslušné osoby žijí v zahraničí.
Originály dokumentů a dokladů
Nepředávejte žádné originály dokumentů/dokladů, neboť tyto budou po elektronickém zaevidování zničeny v souladu s předpisy na ochranu 
údajů! Tyto podklady však uchovávejte po dobu nejméně 7 let pro případnou kontrolu.

Prohlášení o správnosti a úplnosti
Svým podpisem stvrzuji, že všechny údaje jsou pravdivé. Beru na vědomí, že uvedení nesprávných nebo neúplných údajů je trestné.

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

Datum, podpis

E 1-CZ-2020 E 1, strana 8, verze z 09.12.2020

23.4 Ztráty vzniklé v zahraničí
  Při výpočtu příjmů byly ztráty vzniklé v zahraničí, vypočtené podle rakouského  

 daňového práva, zohledněny nejvýše v rozsahu ztráty podle zahraničního daňového  
 práva (Pozor: Kód 746 a/nebo 944 musí být při zohledňování ztrát vzniklých v zahraničí  
 v každém případě vyplněn)

23.4.1  Zohledněné ztráty ze států, s nimiž je zajištěno poskytování komplexní pomoci mezi  
 správními orgány 56 746

23.4.2 Zohledněné ztráty ze států, s nimiž není zajištěno poskytování komplexní pomoci  
 mezi správními orgány 56 944

23.2 Na příjmy podle kódu 395 připadá započitatelná daň (bez započítávaných daní podle 
  bodu 10-12, 18, 19, 24, 25 bez započítávaných daní podle bodu 18 a podle přílohy 
  E 1kv a přílohy L 1i) ve výši 54 396
23.3 V příjmech nejsou zahrnuty: S výhradou progrese od daně osvobozené kladné příjmy 
  dosažené v zahraničí, které nejsou zahrnuté pod kódem 453 přílohy L 1i. 55 440
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  Potvrzuji, že ztráta je vypočtena na základě řádného vedení účetnictví nebo na základě řádného účtování příjmů a výdajů.

   Ztráta převedená zpětně do roku 2019 z roku 2020 pochází od jiného daňového poplatníka (pouze v případě dědictví).

Svým podpisem stvrzuji, že všechny údaje jsou pravdivé. Beru na vědomí, že uvedení nesprávných nebo neúplných údajů je trestné.

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

Datum, podpis
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Žádost o vrácení přeplatku za zdaňovací období - rok 2019 příp. 2018 
(§ 124b ř. 355 zákona o dani z příjmu (EStG 1988) ve spojení s nařízením o příspěvcích na ztráty související s COVID-19, spolkové sbírky zákonů 
BGBl II č. 405/2020)

1.   Zpětné převedení ztráty do zdaňovacího období 2019
Žádám o zpětné převedení ztrát příjmů z podnikání v roce 2020 (po přičtení jakékoli rezervy COVID-19 zohledněné v daňovém výměru za rok 
2019), které nebudou při stanovení celkové výše příjmu v daňovém výměru 2020 kompenzovány, do výpočtu daňového výměru za rok 2019 
a o jejich odečtení z celkové částky příjmů jako zvláštní výdaje a mimořádné náklady (převedení ztrát do roku 2019)

Z daňového výměru 2019 bude zpětně převedena ztráta: 1, 2, 4)                                                     EUR

Svým podpisem stvrzuji, že všechny údaje jsou pravdivé. Beru na vědomí, že uvedení nesprávných nebo neúplných údajů je trestné.

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

Datum, podpis

2.   Zpětné převedení ztráty do zdaňovacího období 2018
Žádám o zpětné převedení ztrát příjmů z podnikání v roce 2020, pokud nemohly být odečteny v daňovém výměru za rok 2019 (bod 1), do 
výpočtu daňového výměru za rok 2018 a o jejich odečtení z celkové částky příjmů jako zvláštní výdaje a mimořádné náklady (převedení 
ztrát do roku 2018)

Z daňového výměru 2018 bude zpětně převedena ztráta: 2, 3, 4)                                                     EUR

1) Rozhodující je příslušná nejnižší absolutní hodnota z bodů a až d:
 a. Nekompenzované ztráty příjmů z podnikání v roce 2020 (záporná celková částka příjmů z podnikání v roce 2020 popřičtení rezervy na  

  COVID-19 zohledněné v daňovém výměru za rok 2019)
 b. Záporná celková částka příjmů z podnikání v roce 2020
 c. Kladná částka příjmů z podnikání v roce 2019
 d. 5 milionů EUR
2) Převedení ztrát bude v daňovém přiznání za rok 2020 zohledněno v bodě 21.3 pod kódem 152 jako částka přičtená k negativní celkové 

částce příjmů.

3) Rozhodující je příslušná nejnižší absolutní hodnota z bodů a až c:
 a. Zpětné převedení ztrát na rok 2019, které nebylo možné kompenzovat z provozních výnosů v roce 2020
 b. Kladná částka příjmů z podnikání v roce 2018
 c. 2 miliony EUR
4) Pokud je daňový výměr za příslušný rok již právoplatný, je žádost posuzována jako událost se zpětnou platností podle § 295a spolkového 

poplatkového řádu BAO, což umožňuje změnu rozhodnutí a zohlednění zpětného převedení ztrát.

   Ztráta převedená zpětně do roku 2018 z roku 2020 pochází od jiného daňového poplatníka (pouze v případě dědictví).
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Žádost o zohlednění rezervy COVID-19 při zdaňování roku 2020 z důvodu  
odlišnosti hospodářského roku 2020/2021
(§ 124b ř. 355 zákona o dani z příjmu (EStG 1988) ve spojení s nařízením o příspěvcích na ztráty související s COVID-19, spolkové sbírky zákonů 
BGBl II č. 405/2020)

Vzhledem k tomu, že při vyměřování daně za rok 2021 se předpokládá, že celková částka provozních 
příjmů podniku v hospodářském roce 2020/21 bude záporná, žádám, aby v daňovém výměru za 
rok 2020 byla zohledněna rezerva COVID-19 ve výši: EUR

Pokyny pro výpočet rezervy:

1. Rezerva COVID-19 může činit až 30 % z kladné celkové částky provozních příjmů podniku v daňovém výměru za rok 2020,  
 pokud na základě pandemie COVID-19 nebyly zálohy na daň z příjmu právnických osob a korporací v roce 2020 sníženy na nulu,  
 nebo na minimální daň právnických osob.

2. Rezerva COVID-19 může dosáhnout až výše předpokládané záporné celkové částky provozních příjmů podniku v daňovém výměru  
 za rok 2021, maximálně však může dosáhnout 60 % celkové kladné částky provozních příjmů podniku v daňovém výměru  
 za rok 2020. V takovém případě musí být očekávaná záporná celková částka provozních příjmů podniku v daňovém výměru za rok  
 2021 věrohodná (je třeba ji svědomitě odhadnout). Tento odhad musí být na vyžádání finančního úřadu předložen.

3. Rezerva COVID-19 nesmí překročit maximální výši 5 milionů EUR.

Mějte, prosím, na paměti:

1. Pokud je daňový výměr za rok 2019 již právoplatný, je žádost posuzována jako událost se zpětnou platností ve smyslu § 295a  
spolkového poplatkového řádu BAO, což umožňuje změnu rozhodnutí a zohlednění rezervy COVID-19.

2. Rezerva na COVID-19, již zohledněná v daňovém výměru za rok 2020 se musí v daňovém výměru za rok 2021 přičíst k celkové  
 částce provozních příjmů podniku.

Svým podpisem stvrzuji, že všechny údaje jsou pravdivé. Beru na vědomí, že uvedení nesprávných nebo neúplných údajů je trestné.

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

Datum, podpis

Mějte, prosím, na paměti:

Tato žádost může být podána pouze v případě odlišného hospodářského roku 2020/2021. pokud již nebyla podána žádost o  
zohlednění rezervy COVID-19 v daňovém výměru za rok 2019.

V případě odlišného hospodářského roku 2020/2021 máte právo si vybrat:
• Zohlednění rezervy COVID-19 v daňovém výměru za rok 2019 a předpokládané vyměření záporné celkové částky provozních  
 příjmů podniku v daňovém výměru za rok 2020; v tomto případě není podání této žádosti přípustné.
• Zohlednění rezervy COVID-19 v daňovém výměru za rok 2020 a předpokládané vyměření záporné celkové částky provozních  
 příjmů podniku v daňovém výměru za rok 2021; v tomto případě není podání této žádosti přípustné.

Odpovídající údaj prosím zaškrtněte (musí být splněny obě podmínky):

  Mezi hospodářským rokem 2020/2021 existují odlišnosti.

   Při vyměřování daně za rok 2019 nebude/nebyla zohledněna rezerva COVID-19.
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