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Podací značka

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

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

10místné číslo sociálního pojištění podle
e-card 1)

D D M M R R R R

DO ŠEDÉHO POLE, PROSÍM,
NIC NEZAPISUJTE
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Prohlášení o ochraně údajů na bmf.gv.at/datenschutz
nebo jako papírový dokument na všech
úřadovnách finanční a celní správy

Finančnímu úřadu

RODNÉ JMÉNO NEBO PŘÍJMENÍ

JMÉNO

TITUL

Příloha přiznání k dani z příjmů E 1 pro malé podniky pro rok 2020

Je-li bez bližšího označení odkazováno na zákonná ustanovení, rozumí se jimi ustanovení (rakouského) zákona o dani z příjmů z r. 1988 (EStG 1988).

Tuto přílohu lze použít místo přílohy E 1a, pokud jsou splněny následující předpoklady:
1. Zisk podniku zjištěn na základě paušalovaní příjmů malých podniků (§ 17 Abs. 3a) V tomto případě je nutné vyplnit kromě bodu 1
pouze bod č. 2.
2. Zisk podniku zjištěn na základě (úplného) účtování metodou příjmy/výdaje nebo paušalováním příjmů samostatně výdělečně činných
osob nebo živnostníků s výjimkou paušalovaní příjmů malých podniků a paušalování maloobchodníků s potravinami nebo smíšeným zbožím.
V tomto případě je nutné vyplnit kromě bodu 1 pouze bod č, 3.
Mějte, prosím, na paměti:
- V případě paušalování u zemědělské a lesnické činnosti se nepoužívá tento tiskopis, nýbrž tiskopis E 1c.
- Rovněž v případě paušalování maloobchodníků s potravinami nebo smíšeným zbožím je nutno použít tiskopis E 1 a tam vyplnit pouze bod 6.
3. Součet provozních příjmů bez výnosů z investic resp. hodnot vynětí dlouhodobých aktiv (součet z kódů 9040, 9050 a 9090) nepřesáhl
v dotčeném kalendářním roce částku 35 000 EUR (v případě netto systému daně z obratu 2)), resp. částku 42 000 EUR (v případě brutto
systému daně z obratu 3)).
4. Podnik nebyl prodán ani nebyla ukončena jeho činnost, neproběhla přeměna podniku a nezohledňuje se žádný zisk/ztráta při přechodu.
5. Není uplatňována investičně podmíněná částka zisku osvobozená od daně a nemá proběhnout dodatečné zdanění investičně podmíněné
částky zisku osvobozené od daně.
6. Případné tuzemské podnikové kapitálové výnosy jsou koncově zdaněny prostřednictvím odpočtu daně z kapitálových výnosů, a nezapisují
se proto pod kódem 9090.
7. Nejsou k dispozici žádné zahraniční podnikové kapitálové výnosy.
8. Nejsou k dispozici žádné kapitálové zisky týkající se podnikových pozemků, na které by se aplikovala zvláštní sazba daně.
9. Nejsou k dispozici žádné příjmy z udělení práv zakládat a provozovat vedení, které mají být zdaněny podle tarifu (volba běžného zdanění podle
§ 107, odst. 11).
Za každý podnik vyplňte jednu přílohu.

Příjmy ze zemědělské a lesnické činnosti
není-li uplatňováno paušalování

bmf.gv.at

Příjmy z živnostenského podniku

1. Současné bydliště
Poštovní směrovací číslo

Příjmy ze samostatné pracovní
činnosti

Hodící se údaj, prosím, zaškrtněte!

Adresa provozu (místo, ulice, náměstí, č. domu, poschodí, č. dveří)

Stát (vyplňte jen v případě, že se nejedná o Rakousko)

2. Zjišťování příjmů na základě paušalování malých podniků (§ 17 Abs. 3a, nelze uplatnit na příjmy ze zemědělské a lesnické
činnosti) 1
v každém případě vyplňte:
Kód oboru podle E 2
Vyplňte i v případě, že jste podílníkem na společném podnikání:

Potvrzuji, že jsem neuplatnil/a paušalování malých podniků ve společném podnikání na kterém se podílím

Mějte, prosím, na paměti: Pokud zde uplatníte svůj nárok na paušalování malých podniků, nemůžete jej uplatnit na společné
podnikání, na němž jste podílníkem.
1)
2)
3)

Zde zadejte úplné 10místné číslo pojistky přidělené rakouskou sociální pojišťovnou.
V případě netto systému daně z obratu se daň z obratu nezapisuje ani u provozních příjmů, ani u provozních výdajů, neboť z hospodářského
hlediska představuje průběžnou položku; viz rovněž bod 2 vysvětlivek.
V případě brutto systému daně z obratu se provozní příjmy a provozní výdaje zapisují včetně daně z obratu. Plátci daně, v jejichž případě se
aplikuje nepravé osvobození od daně z obratu (např. malí podnikatelé podle § 6, odst. 1, ř. 27 zákona o dani z obratu - UStG 1994), musejí
zisk vždy zjišťovat pomocí brutto systému daně z obratu; viz rovněž bod 1 vysvětlivek.
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Údaje v eurech a centech.
Provozní příjmy (bez vykázané daně z obratu podle § 17 odst. 3a ř. 3)

9027

Odečitatelné provozní výdaje (§ 17, odst. 3A, ř. 3, především částky za povinné pojištění)

9028

Předběžný zisk/ztráta (bez ohledu na paušál na provozní výdaje a základní částku osvobozenou od daně
(zůstatek z hodnoty kódu 9027 - hodnota 9028 - hodnota 9029) (Tuto částku prosím uveďte do tiskopisu
E 1 do bodu 11 řádek 1. nebo do bodu 12 řádek 1. paušální provozní náklady se při určování příjmu
zohledňují automaticky, takže není nutné tento údaj zadávat)
Vzdáváte se nároku na základní částku osvobozenou od daně
(Pokud se základní nezdanitelné částky nevzdáte, vyplní se tato částka automaticky)

30
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3. Zjišťování příjmů na základě bilancování, příjmů, fakturace nebo paušalování (s výjimkou paušalování příjmů ze zemědělské a
lesnické činnosti, paušalování malých podniků a paušalování maloobchodníků s potravinami nebo smíšeným zbožím)
3.1 Údaje o provozu
Brutto systém daně z obratu

2

Netto systém daně z obratu

3

Úplné účtování typu příjmy/výdaje podle § 4 odst. 3

4

Základní paušalování podle § 17 odst. 1

5

Paušalování pro hostinské živnosti

6

Paušalování pro drogisty

7

Paušalování pro umělce/umělkyně, literáty

8

Paušalování pro obchodní zástupkyně/zástupce

9

10

Paušalování živnostníků nevedoucích účetnictví

11

Paušalování pro sportovkyně/sportovce

Vyplňte, prosím,
Klasifikační kód hospodářské činnosti (ÖNACE 2008) podle E 2 v každém případě!
3.2 Zjišťování zisku

12

Smíšený provoz

12

Mějte, prosím, na paměti: Provozní příjmy a provozní výdaje je nutno zadávat zásadně jako čísla bez znaménka. Pouze tehdy,
vyjde-li u některého z kódů najevo záporná hodnota, je nutno uvést znaménko minus („-‟).
Provozní příjmy
Částky v eurech a centech.

Provozní příjmy (tržby za zboží/služby) bez těch, jež jsou zahrnuty v oznámení podle § 109a - kód
9050 - včetně vlastní spotřeby (hodnota vynětí oběžných aktiv)
Pozor: Tento kód musí být vždy vyplněn (§ 61 odst. 5 spolkového daňového řádu - BAO).
Případně zadejte hodnotu „0“.

9040

Provozní příjmy, jež jsou zahrnuty v oznámení podle § 109a
Pozor: Tento kód musí být vždy vyplněn (§ 61 odst. 5 spolkového daňového řádu - BAO).
Případně zadejte hodnotu „0“.

13

9050

Výnosy z investic/hodnoty vynětí dlouhodobých aktiv

14

9060

Zbývající provozní příjmy

15

9090

Součet provozních příjmů (není nutno vyplňovat)

Provozní výdaje

9100

Zboží, suroviny, pomocné materiály

Poskytnutý personál (personál třetích stran) a výkony třetích stran

16

9110

Výdaje za vlastní personál

17

9120

Odpisy investičního majetku (např. amortizace, předměty drobné a krátkodobé spotřeby
EKR 700-708), pokud nemají být uvedeny pod kódem 9134 a/nebo 9135.

18

9130

Degresivní odpisy za opotřebení investičního majetku (§ 7 odst. 1a) zakoupeného, resp.
vyrobeného po 30.6.2020

19

9134

Odpis za opotřebení budov, zakoupených nebo dokončených po 30. červnu 2020 (§ 8 odst. 1a,
zrychlený odpis budov, maximálně trojnásobek sazby za amortizaci/opotřebení)

20

9135

Cestovní a jízdní výlohy včetně kilometrovného a diet

21

9160

Výdaje za nájem, pacht, leasing

22

9180

úroky a podobné výdaje

23

9220

Vlastní příspěvky na povinná pojištění, příspěvky zaopatřovacím a
podpůrným zařízením a příspěvky na zaopatření samostatně výdělečně činných osob

24

9225

E 1a-K-CZ-2020

E 1a-K, strana 2, verze z 28.10.2020

Podnikové dary podporovaným výzkumným a vzdělávacím institucím, muzeím, kulturním
institucím, Spolkovému památkovému úřadu, zastřešujícím sportovním svazům zdravotně
postižených osob, Mezinárodní protikorupční akademii ad. 4) 			
Podnikové dary dobročinným organizacím, podporovaným sdružením pořádajícím sbírky ad.
Odečtení je možné pouze v případě, že je příslušné zařízení zahrnuto v seznamu
oprávněných zařízení přijímajících dary, vedeném Spolkovým ministerstvem financí. 4)
Podnikové dary organizacím na ochranu životního prostředí a útulkům pro zvířata
Odečtení je možné pouze v případě, že je příslušné zařízení zahrnuto v seznamu
oprávněnýchzařízení přijímajících dary, vedeném Spolkovým ministerstvem financí. 4)
Podnikové dary spolkům dobrovolných hasičů a zemským hasičským svazům
4)

9243

25

9244

25

9245

25

9246

26

9261

27

9262

28

9230

29

9259
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Příspěvky na vybavení obecně prospěšné nadace majetkem

4)

25

Příspěvky Inovační nadaci pro vzdělávání a jejím subnadacím

4)

Pod shora uvedenými kódy nezapsané, ostatní provozní výdaje (bez paušalovaných
provozních výdajů)
Paušalované provozní výdaje

Součet provozních výdajů (není nutno vyplňovat)

Částka zisku osvobozená od daně
Základní nezdanitelná částka: Tato se zohledňuje automaticky, ledaže byste se jí byli zřekli.
Vzdávám se základní nezdanitelné částky 30

Zisk/ztráta bez zohlednění základní částky osvobozené od daně
(tuto částku, prosím, převezměte do tiskopisu E 1 pod bodem 10, 11 nebo 12)

4)

Mějte na paměti: Zde zapisované částky nesmějí být zahrnuty do finančnímu úřadu elektronicky poskytovaných údajů o zvláštních
výdajích. Jestliže se tak přesto stalo, musíte iniciovat opravu poskytnutých údajů o zvláštních výdajích. K tomuto použijte tiskopis
L 1d.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Neodevzdávejte originály dokumentů/dokladů, neboť veškeré příchozí písemnosti jsou na finančnímu
úřadě po elektronické konverzi zlikvidovány v souladu s předpisy 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)

Datum, podpis

E 1a-K-CZ-2020

E 1a-K, strana 3, verze z 28.10.2020

Vysvětlivky
Citovaná zákonná ustanovení bez bližšího označení se vztahují k zákonu o dani z příjmů z roku 1988 (EStG 1988), v aktuálně
účinném znění. Podrobné daňově právní informace si, prosím, zjistěte ze směrnic pro zákon o dani z příjmů z r. 2000 (EStR 2000)
na webové adrese bmf.gv.at/Steuern/Findok. Do všech polí pro částky je nutno zapsat daňově relevantní hodnoty.

1

příjmů činí paušální sazba pouze 6 % z obratu: Příjmy ze
svobodných povolání nebo živnostenských činností v oblasti
obchodního nebo technického poradenství, činnosti ve
smyslu § 22, ř. 2 (např. podstatným způsobem se podílející
jednatelky/jednatelé společností s ručením omezeným,
členky/členové dozorčích rad), stejně jako příjmy z literární,
přednáškové, vědecké, pedagogické a výchovné činnosti.
Vedle paušálu smějí být odečítány již pouze:
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Paušalování malých podniků lze aplikovat na příjmy
ze samostatné činnosti nebo živnostenského provozu s
výjimkou příjmů z činnosti společníka ve funkci jednatele,
člena dozorčí rady nebo člena správní rady nadace.
Podmínkou je, že obraty z činnosti/činností, které lze
paušalizovat, nepřekročily částku 35 000 EUR. Rozhodující
jsou obraty ve smyslu § 1 odst. 1 ř. 1 zákona o dani z obratu
1994, při započtení obratů v zahraničí a bez zohlednění
obratu z vydaných směnek. Pokud nebude překročen obratový
limit, může být u každého podniku samostatně rozhodnuto,
zda bude použito paušalování nebo ne.
Zisk je částka, která tvoří rozdíl mezi příjmy podniku (bez
daně z obratu) a paušálními provozními výdaji. Paušál pro
provozní výdaje činí 45 % příjmů podniku. Na rozdíl od toho
činí paušál pro podniky poskytujícím služby 20 % provozních
příjmů podniku. Rozhodující pro paušální sazbu je kód oboru,
který bude při zjišťování příjmů stanoven automaticky.

Kromě paušálních výdajů podniku se musí zohlednit uhrazené
příspěvky podle § 4 odst. 4 ř. 1 (mimo jiné povinné příspěvky
na pojištění). Základní částka osvobozená od daně, pokud
jste se nevzdali nároku na její uplatnění bude započtena
automaticky.

2

V případě brutto systému daně z obratu je účtovaná
daň z obratu v okamžiku přijetí považována za provozní
příjem a v okamžiku odvedení finančnímu úřadu za provozní
výdaj. Vyúčtované částky daně na vstupu jsou v okamžiku
zaplacení provozními výdaji a v okamžiku zúčtování s
finančním úřadem provozními příjmy. Provozní příjmy a
provozní výdaje se proto dosazují včetně daně z obratu.
Součet ve zdaňovacím roce zaplacených plateb k tíži na dani
z obratu je provozním výdajem (zapisovaným pod kódem
9230), součet případných plateb k dobru na dani z obratu
představuje provozní příjem zapisovaný pod kódem 9090.
Vzniknou-li na dani z obratu jak platby k tíži, tak i platby ve
prospěch, je třeba provést stanovení účetního zůstatku; v
případě přebytku plateb ve prospěch se tento zapisuje pod
kódem 9090, při přebytku plateb k tíži se tento uvede pod
kódem 9230.

3 V případě netto systému daně z obratu zůstává daň
z obratu, jak na straně příjmů, tak i výdajů, mimo kalkulaci.
Se všemi provozními příjmy a provozními výdaji způsobilými
k odečtu daně na vstupu, se proto kalkuluje bez daně z
obratu, tedy pouze netto. Netto systém je zásadně přípustný
pouze tehdy, má-li daň z obratu průběžný charakter, tedy
nikoli v případě nepravého osvobození od daně a uplatňování
paušalování daně na vstupu (vyjma případů, kdy je uplatňováno
paušalování daně na vstupu podle § 14, odst. 1, ř. 1 zákona
o dani z obratu (UStG 1994) a současně použito základní
paušalování podle § 17, odst. 1).
4 Zjišťování zisku pomocí úplného účtování typu příjmy/

výdaje znamená, že není uplatňováno žádné paušalování a
provozní výdaje se zahrnují v plném rozsahu. Provozní příjmy
se uvádějí v souladu s kódy 9040 až 9090 a provozní výdaje
v souladu s kódy 9100 až 9230. Kód 9259 (paušalované
provozní výdaje) nesmí být vyplňován.

5 Při aplikaci základního paušalování se provozní příjmy
zahrnují v plném rozsahu, provozní výdaje se však odečítají
paušálně ve výši 12% z obratu. V případě následujících
E 1a-K-CZ-2020

•

•
•
•

•

Výdaje za zboží, suroviny, polotovary, pomocné látky a
přísady,
výdaje za mzdy (včetně vedlejších mzdových nákladů),
výdaje za mzdy externích zaměstnanců, jestliže se
bezprostředně stávají součástí výkonů tvořících předmět
činnosti podniku (např. zakázková výroba zboží),
odvody na sociální zabezpečení a příspěvky na zaopatření
samostatně výdělečně činných osob,
Cestovní a jízdní náklady, pokud jsou kompenzovány
ve stejné výši; tyto cestovní a jízdní náklady snižují obrat
relevantní pro výpočet paušální sazby.

Všechny ostatní provozní výdaje jsou pokryty provozním
výdajovým paušálem, který se zapisuje pod kódem 9259.

Další informace týkající se základního paušalování najdete
na webových stránkách Spolkového ministerstva financí
BMF (bmf.gv.at/Steuern/Für Selbstständige & Unternehmer/
Pauschalierung) a v publikaci pro samostatně výdělečně
činné osoby „Selbstständigenbuch“ (bmf.gv.at/Publikationen),
stejně jako ve směrnicích pro zákon o dani z příjmů (EStR
2000), poznámky na okraji 4100 a násl.

6

Paušalování hostinských živností mohou uplatňovat
koncesované podniky v oblasti pohostinství. Základní
paušál (10 % z obratu a nejméně 3 000 eur) zahrnuje
veškeré provozní výdaje s výjimkou
• těch, které jsou kryty oběma dalšími paušály a
• těch, které musejí být v každém případě zohledněny
zvlášť i v případě paušalování.

Paušál na mobilitu (2 % z obratu) zahrnuje
• veškeré náklady na motorová vozidla a provozní náklady
spojené s používáním jiných dopravních prostředků,
stejně jako
• cestovní náklady.
Paušál na energie a prostory (8% z obratu) zahrnuje
veškeré náklady spojené s využíváním prostor. (Úhrnnou)
paušální částku je nutno zapsat pod kódem 9259.
Vedle toho zůstávají plně odečitatelnými základní částka
osvobozená od daně a určité provozní výdaje: použité
zboží, mzdy a vedlejší mzdové náklady, odvody na sociální
zabezpečení, vzdělávání a pokračující vzdělávání
zaměstnanců, amortizace (zapisuje se do zajišťování údržby
a oprav, nájmů a pachtů nemovitostí, nákladů spojených s
cizími prostředky. Bližší informace k tomuto najdete ve
směrnicích pro zákon o dani z příjmů z r. 2000, okrajová
značka 4287 a násl.

7 Paušalování drogistů obsahově odpovídá základnímu
paušalování; k tomu viz bod 4.
8 Na základě vyhlášky o paušalování umělců/literátů
mohou být pod kódem 9259 paušálně zohledněny určité
provozní výdaje ve výši 12% z obratu, nejvýše však částkou
8 725 EUR.
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Paušál v sobě zahrnuje: výdaje za obvyklé technické pomocné
prostředky (zejména počítače, zvukové nosiče, včetně
nahrávacích a přehrávacích přístrojů); výdaje ze telefonování
a za kancelářský materiál; výdaje za odbornou literaturu
a za vstupné, provozně odůvodněné výdaje za oděvy,
kosmetické přípravky a jiné výdaje spojené s vnějším
vzhledem; denní diety; výdaje za prostory v rámci bytových
organizací (zejména pracovny, ateliéry, zvuková studia,
místnosti na zkoušky); výdaje spojené s pohoštěním
obchodních partnerů; obvyklým způsobem nedoložitelné
provozní výdaje. Výdaje nezahrnuté do paušálu je nutno
zapsat pod příslušnými kódy.

Pod kódem 9050 se zapisují při příslušném vyměření
daně zahrnované provozní příjmy, pro něž bylo vystaveno
oznámení podle § 109a. Informace ohledně povinnosti
vyhotovovat sdělení podle § 109a si, prosím, zjistěte v daňové
publikaci „Steuerbuch“ (naleznete ji na adrese bmf.gv.at Publikationen), resp. v okrajové poznámce 8300 a násl.
směrnic pro zákon o dani z příjmů z r. 2000 - EStR 2000.
Pro v oznámení vykazované příjmy na základě pracovní
smlouvy s kvazi nezávislými prvky podle § 4, odst. 4
rakouského Všeobecného zákona o sociálním pojištění (ASVG)
platí: Pod kódem 9050 se částka zahrnutá do oznámení
zapisuje bez odpočtu sražených podílů zaměstnance na
sociálním zabezpečení a bez odpočtu příspěvků zaplacených
zaměstnaneckým pojišťovnám; tyto odečitatelné položky se
jako provozní výdaje zapisují pod kódem 9225; to platí i v
případě uplatnění nároku na základní paušalování podle §
17, odst. 1.
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9 Na základě paušalování obchodních zástupců mohou
být pod kódem 9259 paušálně zohledněny určité provozní
výdaje ve výši 12 % z obratu, nejvýše však částkou
5 825 EUR.
Paušál v sobě zahrnuje: denní diety; výdaje za prostory v
rámci bytových organizací (zejména skladové a kancelářské
prostory); výdaje spojené s pohoštěním obchodních partnerů;
obvyklým způsobem nedoložitelné provozní výdaje, jak
např. spropitná. Výdaje nezahrnuté do paušálu je nutno
zapsat pod příslušnými kódy.

13

10

Na základě vyhlášky o paušalování sportovců se v
případě mezinárodně činných sportovců, kteří neomezeně
podléhají zdanění v Rakousku (v důsledku jejich bydliště
nebo obvyklého místa pobytu), a kteří se v průběhu
kalendářního roku účastní sportovních akcí (soutěží, turnajů)
převážně konaných v zahraničí, příjmy ze sportovní činnosti,
včetně činnosti reklamní, které podléhají v Rakousku
zdanění, na návrh dosadí ve výši 33 % všech takovýchto
(tuzemských i zahraničních) příjmů. Příjmy vyloučené z
vyměřovacího základu (67 %) je však nutno zohlednit při
stanovování daně za zbývající příjem (zapisují se po kódem
440 v tiskopise E 1). Započtení zahraničních daní z paušálně
zjištěných příjmů je vyloučeno.
V případě uplatnění paušalování se provozní příjmy a
provozní výdaje pod příslušnými kódy zapíší pouze z 33 %;
vylučovaných 67 % nesmí být pod kódem 9259 zapisováno.

11

Vyhláška o paušalování živnostníků nevedoucích
účetnictví rak. sb. zák. - BGBl. č. 55/1990, upravuje pro
celkem 54 živností odvětvově specifickou paušální sazbu
provozních výdajů. Vedle toho lze zohlednit následující
provozní výdaje:
nákup zboží, surovin, pomocných látek, polotovarů a přísad
(podle účetní knihy příjmu zboží);
náklady na mzdy (podle účtu mezd), podíl zaměstnavatele
na zákonných odvodech na sociální zabezpečení, příspěvky
na podporu bytové výstavby, příspěvky zaměstnavatele do
kompenzačního fondu na vyrovnávání nákladů rodin;
odpisy; výdaje za nájmy nebo pachty, za energii, vytápění,
poštovní služby a telefonování; odvedená daň z obratu
(vyjma daně z obratu z vlastní spotřeby) a daň z obratu (daň
na vstupu) za povinně aktivované výdaje; odvody na povinné
zdravotní, úrazové a důchodové pojištění, stejně jako
základní částka osvobozená od daně.

12 Zde zadejte druh své činnosti v podobě trojmístného
klasifikačního kódu hospodářské činnosti. Bližší
vysvětlivky k tomuto tématu najdete v tiskopise E 2, pod
bodem 85. Ve vztahu ke smíšeným podnikům platí
následující: O smíšený podnik se jedná, jestliže nejméně
20 % podnikového obratu nelze podřadit pod uvedený
klasifikační kód hospodářské činnosti (BKZ). V tomto případě
se uvádí klasifikační kód hospodářské činnosti převážné
části obratu a zaškrtává se existence smíšeného podniku.
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14 Pod kódem 9060 se zapisují provozní příjmy z výstupu
(prodej, vynětí) dlouhodobých aktiv. Pojistné náhrady se
zapisují pod kódem 9090.
15 Pod kódem 9090 se zapisuje součet všech (v kalendářním
roce připsaných) provozních příjmů, vyjma provozních
příjmů zapisovaných pod kódy 9040, 9050 a 9060.

16 Mějte na paměti, že výdaje za vlastní personál je nutno
zapsat pod kódem 9120.
17 Pod kódem 9120 se zapisují výdaje za mzdy a platy a
rovněž vedlejší mzdové náklady.
18 Pod kódem 9130 se zapisují odpisy dlouhodobých aktiv

(včetně motorových vozidel), stejně jako okamžitě odečítaný
drobný investiční majetek (§ 13, takový majetek, jehož
pořizovací nebo výrobní náklady v jednotlivém případě
nepřesáhnou částku ve výši 800 EUR). Degresivní odpisy (§
7 odst. 1a) uveďte pod kódem 9134, zrychlené odpisy
budov (§ 8 odst. 1a) zaznamenejte pod kódem 9135.

19

Pro hospodářský majetek zakoupený nebo vyrobený
po 30.6.2020 , lze provést odpočet za opotřebení v klesajících
ročních částkách s neměnnou procentní sazbou max. 30%
(degresivní odpis za opotřebení). Tato procentní sazba
se použije na účetní hodnotu (zbytkovou účetní hodnotu) a
výsledkem je částka amortizace za rok. Degresivní odpisy
nelze uplatnit na některý investiční majetek (např. budovy,
vozidla zatěžující životní prostředí škodlivinami, použitý
investiční majetek, zařízení sloužící k přepravě nebo skladování
fosilních paliv a zařízení přímo využívající energii, získanou z
fosilních paliv, viz § 7 odst. 1 a ř. 1).

20 Bez doložení doby užívání činí výše odpisu za opotřebení

budov, pořízených nebo dokončených po 30.6.2020, v prvním
roce uplatnění odpisu max. 7,5% - to je trojnásobek zákonem
předepsané odpisové sazby ve výši 2,5%. Na rozdíl od toho
výše odpisu za opotřebení budov, sloužících k bydlení činí
max. 4,5 % - to je trojnásobek zákonem předepsané
odpisové sazby ve výši 1,5%. Ustanovení o půlročním
odepisování nebude uplatněno.

21

Pod kódem 9160 se zapisují cestovní výlohy (skutečné
náklady na motorová vozidla bez leasingu motorových vozidel,
amortizace motorových vozidel a kilometrovného); rovněž
se zde zapisují denní diety a nocležné v souvislosti s provozně
odůvodněnou cestou.
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22 Pod kódem 9180 se zapisují výdaje za nájmy, pachty
a leasing (včetně leasingu motorových vozidel). Nezapisují
se sem výdaje za vytápění, osvětlení, za čištění/úklid najatých
prostor ani provozní náklady.
23

Pod kódem 9220 se zapisují úroky z provozních
bankovních úvěrů, půjček, hypotéčních úvěrů a příplatkové
a obstaravatelské provize za poskytnutí úvěru, resp.
úvěrového rámce.

28

Pod kódem 9230 se v součtu zapisují veškeré provozní
výdaje určené k zohlednění v kalendářním roce, které se
nemusejí zapisovat samostatně.

29

V případě paušalování je pod kódem 9259 nutno
zapsat vždy příslušnou, v úvahu připadající paušální částku
provozních výdajů. Je-li uplatňováno paušalování pro
sportovkyně/sportovce, nesmějí být nezahrnované příjmy
(67 %) vylučovány prostřednictvím kódu 9259; viz k tomuto
bod 9.
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24 Pod kódem 9225 se zapisují příspěvky na vlastní
povinné pojištění v oblasti sociálního zabezpečení nebo
zaopatřovacím a podpůrným zařízením; rovněž je zde třeba
zapsat příspěvky na vlastní zabezpečení osoby samostatně
výdělečně činné. Tyto výdaje smějí být v případě uplatňování
základního paušalování odečteny vedle paušálu podle § 17,
odst. 1.

zohledňují jako provozní výdaje v mezích maximálních částek
stanovených v § 4c. Zohlednění příspěvku nesmí mít za
následek vznik ztráty.

25 Zde se zapisují dary, které byly poskytnuty z podnikového
majetku příjemcům darů, uvedeným pod příslušnými kódy.
Tyto představují provozní výdaje potud, pokud v úhrnu
nepřevýší 10 % provozního zisku před zohledněním částky
zisku osvobozené od daně.
26 Zde se zapisují případné příspěvky na vybavení obecně
prospěšné nadace majetkem (§ 4a). Odečitatelná částka je
omezena na nejvýše 10% provozního zisku před zohledněním
částky zisku osvobozené od daně.

30 Částka zisku osvobozená od daně, v podobě základní
částky osvobozené od daně, přísluší ve výši 13 % ze
zisku, nejvýše však ve výši 3 900 EUR za osobu a zdaňovací
rok. Základní částka osvobozená od daně se ve výměru
daně z příjmů odečítá automaticky, její zapsání proto není
vyžadováno. Mějte, prosím, na zřeteli, že částka, která se
zapisuje v přiznání k dani z příjmů E 1 do řádku 10a, 11a
nebo 12a, a která se přejímá do kódů 310/320/330, je ve
výměru daně z příjmů ještě pokrácena o částku zisku
osvobozenou od daně.
Zohlednění základní částky osvobozené od daně se však
můžete vzdát; v takovém případě musíte označit zaškrtávací
políčko.

27 Zde se zapisují případné příspěvky Inovační nadaci pro
vzdělávání a jejím subnadacím. Takovéto příspěvky se
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