Prosimo, izpolniti samo Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI in samo s črno ali modro barvo. Navedbe zneskov v evrih in centih (desno poravnano).
Močno poudarjena polja je prav tako treba izpolniti.
Davčna številka

Spremna opomba

Datum rojstva (če ni številke socialnega
zavarovanja, v vsakem primeru izpolniti)

10-mestna številka socialnega zavarovanja v
skladu z e-kartico
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DRUŽINSKO IME ALI PRIIMEK

IME

PROSIMO, SIVEGA POLJA
NE IZPOLNITE

2020
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Izjava o varstvu podatkov na
bmf.gv.at/datenschutz ali
v papirni obliki v vseh finančnih
in carinskih uradih

Za finančni urad

NAZIV

Priloga za prihodke iz udeležbe v osebni družbi/združenje posameznikov za 2020
Prosimo, da to prilogo v celoti izpolnjeno in podpisano vložite hkrati z napovedjo za odmero dohodnine (E 1 oz. E 7) pri finančnem uradu.
Če se brez podrobnejšega opisa napotuje na zakonska določila, se pod tem pojmom razume Zakon o davku od dohodkov 1988 (EStG 1988).
Opis in naslov osebne družbe/skupnosti:

Št. rač. pri davčnem organu
Številka finančnega urada - davčna številka

Udeležba se zabeleži
		
v poslovna sredstva 1)
Rezultat je bil določen s
povprečnino za lastnike
majhnih podjetij 2)

Udeležba se zabeleži
		
v poslovna sredstva 1)
Rezultat je bil določen s
povprečnino za lastnike
majhnih podjetij 2)

Udeležba se zabeleži
		
v poslovna sredstva 1)
Rezultat je bil določen s
povprečnino za lastnike
majhnih podjetij 2)

Skupna vsota

Udeležba se zabeleži
		
v poslovna sredstva 1)
Rezultat je bil določen s
povprečnino za lastnike
majhnih podjetij 2)

1. Prihodki iz kmetijstva in gozdarstva

Če se udeležba evidentira v poslovno premoženje, je treba pri neomejenih davčnih obveznostih vnesti delež dobička/izgube v skladu s točko 1, 2 ali 3 (brez izvedbe odbitkov v skladu s točkami 4
oz. 5) v številčno oznako 9237 priloge E 1a. Poseben (dodaten) izkaz v točkah 10 do 12, vrstica 2. napovedi za odmero davka (E 1) je treba opustiti. Pri omejenih davčnih zavezancih je treba delež
dobička/izgube v vnesti zraven v skladu s točko 6 (po vsakokratni izvedbi odbitkov v skladu s točkami 4 oz. 5) v obrazcu E 7 v točkah 1. do 3., vrstica 1. Poseben (dodaten) izkaz v točkah 1 do 3,
vrstica 2, je treba opustiti.
2) Se nanaša na prihodke iz samostojnega dela ali prihodke iz poslovne dejavnosti. Polje je treba označiti, kadar je bil (deležni) rezultat iz osebne družbe/združenja posameznikov ugotovljen s
povprečnino za lastnike majhnih podjetij (3a odst. 17. čl.) Prosimo upoštevajte: V tem primeru povprečnine za lastnike majhnih podjetij za samostojni obrat (obrazec E 1a-K) ni mogoče
uveljavljati. V nasprotnem primeru bi bilo treba spremeniti ugotovitveni postopek.
1)
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2. prihodki iz samostojnega dela

3. Prihodki iz poslovne dejavnosti

4. Odbitek prihodkov, ki so vsebovani v deležu dobička/izgube
brez odbitkov oz. prihodkov s posebno davčno stopnjo iz
prepustitve premoženja (kapitalski donosi) in/ali pozitivnega
salda iz substančnega dobička in substančne izgube iz
poslovnega kapitalskega premoženja. 3)
5. Odbitek substančnih dobičkov, ki so vsebovani v deležu
dobička/izgube, ki se nanašajo na poslovna zemljišča, v
kolikor se zanje uporablja posebna davčna stopnja. 4), 5)
6. Prištetje poslovnih prihodkov iz zagotovitve priključnih
pravic pri izvajanju možnosti rednega obdavčenja (11.
odst., 107. čl. avstrijskega Zakona o davku od prihodkov
EStG 1988) 6)
7. Poslovni prihodki po upoštevanju točk 4, 5 in 6
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7)

8. Prihodki iz oddajanja v najem in zakupa

9. Prištetje poslovnih prihodkov iz oddajanja v najem in
zakupa pri izvajanju zagotovitve priključnih pravic (11.
odst., 107. čl. avstrijskega Zakona o davku od prihodkov
EStG 1988) 6)
10. Prihodki iz oddajanja v najem in zakupa z
upoštevanjem točke 9 8)
3)

Prosimo, upoštevajte: Pri obračunu dobička z opcijo čakanja v skladu s 23a členom tukaj vnesite samo skrajšan znesek (po potrebi 0). Tukaj odbiti prihodki morajo biti prevzeti v napoved za
odmero davka od prihodkov (E 1) pri rednem obdavčenju v točke 10 do 12, vrstica 6, pri obdavčenju s posebno davčno stopnjo v točke 10., 11., 12., 13.

4)

Prosimo, upoštevajte: Pri obračunu dobička z opcijo čakanja v skladu s 23a členom tukaj vnesite samo skrajšan znesek (po potrebi 0). Tukaj odbiti prihodki morajo biti prevzeti v napoved za
odmero davka od prihodkov (E 1) pri rednem obdavčenju v točke 10 do 12, vrstica 7, pri obdavčenju s posebno davčno stopnjo v točke 10 do 12, vrstica 14., 15.

5)

Tukaj je po potrebi treba vnesti tudi popravke, ki se nanašajo na olajšavo dobička v tolikšni meri, kolikor ta odpade na substančne dobičke, ki se nanašajo na poslovno kapitalsko premoženje oz.
poslovna zemljišča, ki se obdavčijo s posebno davčno stopnjo (brez izvajanja možnosti rednega obdavčenja v skladu s točko 8.1. oz. 8.2. v obrazec E 1). V skladu s tem je treba v točki 10, vrstica
11., 12., 13. in točki 10, vrstica 14., 15. in točka 11., vrstica 14., 15. obrazca E 1 prevzeti vrednost, ki je zmanjšana na deležno olajšavo dobička za te prihodke.

6)

Za prihodke iz zagotovitve pravic priključkov (107. čl. avstrijskega Zakona o davku od dohodkov) velja odbitni davek in jih ni treba prijaviti. Če želite obdavčenje vam delno prištetih prihodkov v
skladu s splošno davčno stopnjo (možnost rednega obdavčenja 11. odst., 107. čl.) je treba prihodke (z morebitnim upoštevanjem neobdavčenega zneska dobička in/ali zneskov, ki so odbitni v
skladu s 15. čl. PauschVO 2015), tukaj vnesti. Potem bodo v rezultatu zraven zajeti iz priloge E 11. Če se udeležba izvede v obliki poslovnega premoženja, potem prihodkov ne vnesete tukaj, temveč
v številčno oznako 9326 v prilogi E 1a. Za izvajanje možnosti rednega obdavčenja prosimo, da obkrožite točko 8.3. v obrazcu E 1. Priračunan odbitni davek se vnese v obrazec E 1 v številčno oznako
286/287/288, če gre za poslovne prihodke. Pri prihodkih iz oddajanja v najem in zakupa, se vnese priračunan odbitni davek v obrazcu E 1 v številčno oznako 596.

7)

Prosimo, da ta znesek vnesete v izjavo o davku na prihodek (E 1) v točke 10 do 12, 2. Vrstica oz. v napoved za odmero davka od prihodkov za omejene davčne zavezance (E 7) v točke 1 do 3,
vrstica 2. ali točka 6, vrstica b).

8)

Prosimo, da ta znesek vnesete v davčno napoved (E 1) v točke 17.2 oz. davčno napoved za omejene davčne zavezance (E 7) v točke 6b).

E 11-SI-2020

E 11, stran 2, različica z dne 25. 08. 2020

342

Izgube iz udeležbe iz predhodnih let se obračunajo s
pozitivnimi prihodki iz udeležbe v višini:

346

Pri ugotavljanju prihodkov so bile upoštevane donacije,
subvencije za premoženjsko opremo javnokoristne
fundacije ali subvencije inovacijskemu skladu za
izobraževanje v višini
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V deležu prihodkov so vsebovane neizravnalne izgube
v smislu 2a. odst. 2. čl. avstrijskega Zakona o davku
od dohodkov - EStG 1988.

Poslovnim kapitalskim donosom pripadajoč davek na
kapitalski dobiček

Na poslovne kapitalske donose pripadajoč priračunan
tuj davek po odbitku

Na poslovne dobičke iz prodaj zemljišč pripadajoč
davek od dobička na nepremičnine, ki je bil odveden
k davčni številki osebne družbe (odprta družba ali
kapitalska družba)
Druge udeležbe

(Ustrezno odkljukajte)

DA

NE

POMEMBEN NAPOTEK: Prosimo, ne posredujte nikakršnih originalnih dokumentov/dokazil, saj bodo vsi pisni dokumenti, ki jih prejme finančni urad, po elektronski obdelavi uničeni skladno z
zahtevami varstva podatkov! Vendar pa hranite te vsaj 7 let za morebitno preverjanje.
Še preprosteje lahko to izjavo predložite v nepapirni obliki preko spletne strani bmf.gv.at (FinanzOnline).
FinanzOnline vam je nenehno brezplačno na voljo in ne potrebujete nikakršne posebne programske opreme.
Davčno zastopanje (naziv, naslov, številka telefona)

Zagotavljam, da sem navedbe navedel po najboljšem vedenju in prepričanju, in sicer pravilno in
popolno. Znano mi je, da bodo navedbe preverjene in so nepravilne in nepopolne navedbe kaznive.
Če kasneje ugotovim, da je predložena napoved nepravilna ali nepopolna, potem moram nemudoma
izpolniti svojo dolžnost prijave v skladu s 139. čl. avstrijskega Zveznega davčnega zakonika.

Datum, podpis
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