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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.
Daňové identifikační číslo

2020

Podací značka

Datum narození (není-li k dispozici číslo
sociálního pojištění, nutno vždy vyplnit)

10místné číslo sociálního pojištění podle e-card
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RODNÉ JMÉNO NEBO PŘÍJMENÍ

JMÉNO

TITUL

Příloha pro příjmy z účasti na osobní společnosti/osobním společenství za rok 2020
Tuto, v plném rozsahu vyplněnou a podepsanou, přílohu, prosím, odevzdejte Finančnímu úřadu současně s přiznáním k dani z příjmů (E 1 resp. E 7).
Je-li bez bližšího označení odkazováno na zákonná ustanovení, rozumí se jimi ustanovení (rakouského) zákona o dani z příjmů z r. 1988 (EStG 1988).
Označení a adresa
osobní společnosti/společenství:

Číslo daňového účtu
Číslo finančního úřadu - daňové číslo

Účast je držena v
		
podnikovém majetku 1)
Výsledek byl
zjištěn paušalováním
příjmů malých podniků 2)

Účast je držena v
		
podnikovém majetku 1)
Výsledek byl
zjištěn paušalováním
příjmů malých podniků 2)

Účast je držena v
		
podnikovém majetku 1)
Výsledek byl
zjištěn paušalováním
příjmů malých podniků 2)

Celková částka

Účast je držena v
		
podnikovém majetku 1)
Výsledek byl
zjištěn paušalováním
příjmů malých podniků 2)

1. Příjmy ze zemědělské a lesnické činnosti

Je-li účast držena v podnikovém majetku, zapíše se v případě daňových poplatníků s neomezenou daňovou povinností podíl na zisku/ztrátě podle bodu 1, 2 nebo 3 (bez provedení odpočtů podle
bodů 4 resp. 5) pod kódem 9237 přílohy E 1a. Samostatné (přídavné) vykazování pod body 10-12, řádek 2 přiznání k dani z příjmů (E 1) se neprovádí. V případě daňových poplatníků s omezenou
daňovou povinností musí být podíl na zisku/ztrátě podle bodu 6 (po případně provedených odpočtech podle bodů 4 resp. 5) rovněž zapsán v tiskopise E 7 pod body 1–3, řádek 1). Samostatné (přídavné)
vykazování pod body 1-3, řádek 2 se neprovádí.
2) týká se pouze příjmů ze samostatné výdělečné činnosti nebo příjmů z živnostenského podnikání. Políčko zatrhněte, pokud (podíl) na výsledcích společenství/družstva byl zjištěn na základě
paušalování příjmů malých podniků (podle § 17 odst.. 3a). Mějte, prosím, na paměti: V tomto případě nelze nárokovat paušalování příjmů malých podniků pro samostatný podnik (tiskopis
E 1a-K). Ledaže by se změnil postup zjišťování příjmů.
1)

Po

DO TOHOTO ŠEDÉHO POLE,
PROSÍM, NIC NEZAPISUJTE

Prohlášení o ochraně údajů na
bmf.gv.at/datenschutz nebo
jako papírový dokument na všech
úřadovnách finanční a celní správy

Finančnímu úřadu

E 11-CZ-2020 Spolkové ministerstvo financí - 12/2020 (vyd. 2020)

E 11, strana 1, verze z 25.08.2020
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2. Příjmy ze samostatné pracovní činnosti

3. Příjmy z živnostenského podniku
4. Odpočet příjmů z přenechání kapitálu (kapitálových
výnosů) a/nebo kladného účetního zůstatku z kapitálových
zisků a ztrát z podnikového kapitálového majetku,
zahrnutých v podílu na zisku/ztrátě a způsobilých
konečného zdanění resp. podléhajících zvláštní sazbě
daně. 3)

–

–

–

–

–

5. Odpočet kapitálových zisků zahrnutých v podílu na zisku/
ztrátě, týkajících se podnikových pozemků, lze-li na tyto
aplikovat zvláštní sazbu daně. 4), 5)

–

–

–

–

–

6. Připočítání provozních příjmů z titulu udělení práv zakládat
a provozovat vedení v případě uplatnění volby běžného
zdanění (§ 107, odst. 11 zákona o dani z příjmů - EStG
1988) 6)

+

+

+

+

+

7. Provozní příjmy po zohlednění bodů 4, 5 a 6

7)

8. Příjmy z pronájmu a propachtování

9. Připočítání příjmů z pronájmu a propachtování z titulu
udělení práv zakládat a provozovat vedení v případě
uplatnění volby běžného zdanění (§ 107, odst. 11 zákona
o dani z příjmů - EStG 1988) 6)
10. Příjmy z pronájmu a propachtování po zohlednění
bodu 9 8)

Mějte, prosím, na paměti: V případě zúčtování zisku se ztrátou započitatelnou na pozdější zisky z téže účasti podle § 23a se zde zapíše pouze pokrácená částka (popřípadě i hodnota 0). Zde
odečtené příjmy jsou v přiznání k dani z příjmů (E 1) v případě běžného zdanění nutné převzít do bodů 10-12, řádek 6 a v případě zdanění zvláštní sazbou daně do bodů 10 až 12, řádky 10, 11, 12,
a 13.

4)

Mějte, prosím, na paměti: V případě zúčtování zisku se ztrátou započitatelnou na pozdější zisky z téže účasti podle § 23a se zde zapíše pouze pokrácená částka (popřípadě i hodnota 0). Zde
odečtené příjmy jsou v přiznání k dani z příjmů (E 1) v případě běžného zdanění nutné převzít do bodů 10 až 12, řádek 7, a v případě zdanění zvláštní sazbou daně do bodů 10 až 12, řádek 14 a 15.

5)

Zde se popřípadě provádějí rovněž opravy týkající se částky zisku osvobozené od daně v rozsahu, v němž tato připadá na kapitálové zisky týkající se podnikového kapitálového majetku resp.
podnikových pozemků, které se zdaňují zvláštní sazbou daně (nebyla uplatněna volba běžného zdanění podle bodu 8.1 resp. bodu 8.2 v tiskopise E 1). V souladu s tím bude do bodu 10, do řádků
11, 12 a 13 a rovněž do bodu 10 do řádků 14 a 15 a do bodu 11 do řádků 14 a 15 v tiskopisu E 1 uvedena hodnota příjmu, snížená o částku zisku osvobozenou od daně.

6)

Příjmy z titulu udělení práv zakládat a provozovat vedení (§ 107 zákona o dani z příjmu - EStG) podléhají srážkové dani a nemusejí být přiznávány. Přejete-li si zdanit vám poměrně připisované příjmy
podle obecného daňového tarifu (volba běžného zdanění, § 107, odst. 11), je nutné tyto příjmy (s případným zohledněním částky zisku osvobozené od daně a/nebo částek, které jsou odpočitatelné
podle § 15 vyhlášky o paušalování pro zemědělská a lesní hospodářství - LuF PauschVO 2015) zapsat zde. Tyto budou poté rovněž zahrnuty do výsledku z přílohy E 11. Pokud je účast držena jako
součást podnikového jmění, nezapisujte tyto příjmy zde, ale pod kódem 9326 přílohy E 1a. Pro uplatnění volby běžného zdanění zaškrtněte, prosím, bod 8.3 v tiskopisu E 1. Započítávaná srážková
daň se zapisuje do tiskopisu E 1 pod kódem 286/287/288, jedná-li se o provozní příjmy. Pro příjmy z pronájmu a propachtování musí být započítávaná srážková daň zapsána do tiskopisu E 1 pod
kódem 596.

7)

Tuto částku, prosím, převezměte do přiznání k dani z příjmů (E 1) do bodů 10-12, řádek 2, resp. do přiznání k dani z příjmů pro daňové poplatníky s omezenou daňovou povinností (E 7) do bodů
1-3, řádek 2 nebo do bodu 6, řádek b).

8)

Tuto částku, prosím, převezměte do přiznání k dani z příjmů (E 1) do bodu 17.2, resp. do přiznání k dani z příjmů pro daňové poplatníky s omezenou daňovou povinností (E 7) do bodu 6b).

Po

3)

E 11-CZ-2020

E 11, strana 2, verze z 25.08.2020

342

Ztráty z účasti z předchozích let je nutno zúčtovat s
kladnými příjmy z účasti, ve výši:

346

V rámci zjišťování příjmů byly zohledněny dary, příspěvky
na vybavení obecně prospěšné nadace majetkem,
nebo příspěvky Inovační nadaci pro vzdělávání a jejím
podnadacím, ve výši

930
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V podílu na příjmech jsou zahrnuty nevyrovnatelné
ztráty ve smyslu § 2, odst. 2a zákona o dani z příjmů
(EStG 1988).

Daň z kapitálových výnosů připadající na podnikové
kapitálové výnosy
Na podnikové kapitálové výnosy připadající
započitatelná zahraniční srážková daň

Daň z výnosů z nemovitostí připadající na podnikové
zisky z prodejů pozemků, která byla odvedena
k daňovému číslu osobní společnosti (veřejná
společnost (OG) nebo komanditní společnost (KG))
Další existující účasti

(Hodící se údaj, prosím, zaškrtněte)

ANO

NE

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Neodevzdávejte, prosím, originály dokumentů/dokladů, neboť veškeré příchozí písemnosti jsou na finančnímu úřadu po elektronické konverzi zlikvidovány v souladu s
pravidly na ochranu údajů! Uchovávejte je však po dobu nejméně 7 let pro případ kontroly.
Ještě snadněji můžete toto přiznání, bez vyplňování papírového tiskopisu, podat na adrese bmf.gv.at (FinanzOnline).
Platformu FinanzOnline máte k dispozici bezplatně a nepřetržitě, přičemž pro její využití nepotřebujete žádný speciální software.
Daňové zastoupení (jméno/název, adresa, telefonní číslo)

Prohlašuji, že jsem tyto údaje vyplnil/a na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí správně a v
úplnosti. Jsem obeznámen(a) se skutečností, že údaje budou ověřovány, a že uvedení nesprávných
nebo neúplných údajů je trestné. Jestliže dodatečně zjistím, že výše uvedené přiznání je nesprávné
nebo neúplné, neprodleně splním svoji oznamovací povinnost podle § 139 spolkového daňového řádu.

Po

Datum, podpis
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