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Príloha k zisťovaciemu priznaniu E 6 2020 pre prevádzkové príjmy
Ak sa bez bližšieho určenia odkazuje na zákonné ustanovenia, potom sa pod tým rozumie Zákon o dani z príjmov z roku 1988 (EStG 1988) .

V nasledujúcich prípadoch treba dodatočne k tejto prílohe v každom prípade vyplniť prílohu E 6a-1: 
1.  Nárokuje sa paušalizovanie drobných podnikateliek/podnikateľov (§ 17 ods. 3a).
2.  Na spoločnosti sa podieľa kapitálový spolupodnikateľ v zmysle § 23a.
3.  Zisk/strata z prílohy E 6a sa nemá na podielničky/podielnikov rozdeliť podľa poznamenaného pomeru účasti.
4.  Uplatňuje sa nezdaniteľná čiastka zisku (s výnimkou v prípade živnostenského úplného paušalizovania) alebo bude nasledovať dodatočné  
 zdanenie nezdaniteľnej čiastky zisku
5.  V zisku sú obsiahnuté prírastky majetku týkajúce sa podnikových pozemkov, na ktoré možno aplikovať osobitnú sadzbu dane.
6.  Pretrváva predaj podielu.
7.  V zdaňovacom roku končí druhý hospodársky rok.

Finančnej správe Záznam o prijatí

2020

pokiaľ si neuplatňujete paušalizovanie
Príjmy z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,

Venujte, prosím, pozornosť nasledovnému: Pri úplnom paušalizovaní v prípade maloobchodníčok/maloobchodníkov s potravinami 
alebo miešaným tovarom musíte okrem informácií o spoločnosti alebo spoločenstve vyplniť iba bod 6. Príjmy z dôvodu priznania práv 
vedenia (§ 107) sa do tejto prílohy nezaznamenávajú, ale v prípade opcie normálneho zdanenia ich musí podielnička/podielnik zapísať 
do svojho daňového priznania (príloha E 11, K 11).

Príjmy z živnostenského podniku
Príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti

E 6a, strana 1, verzia zo dňa 11.11.2020Spolkové ministerstvo financií – 12/2020 (vydanie 2020)E 6a-SK-2020

Venujte, prosím, pri vypĺňaní tejto prílohy (E 6-Erl) pozornosť pomocníkovi
V rámci zisťovacieho konania smiete túto prílohu vyplniť iba jeden raz!

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.

DIČ

NÁZOV OSOBNEJ SPOLOČNOSTI ALEBO OSOBNÉHO SPOLOČENSTVA 
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1. Súčasná adresa
Poštové smerovacie číslo Adresa podniku/prevádzky (obec, ulica, miesto, č. domu, schodisko, č. dverí)

Štát (vyplňte iba vtedy, ak sa nenachádza v Rakúsku)

2. Určenie príjmov paušalizovaním drobných podnikateliek/podnikateľov (§ 17 ods. 3a, pre príjmy z poľnohospodárstva a  
    lesného hospodárstva nie je aplikovateľné)

Bezpodmienečne, prosím, vyplniť: Identifikačné číslo odvetvia podľa E 2                                                                                                      

 Potvrdzuje sa, že si nikto zo spolupodnikateliek/spolupodnikateľov nenárokuje paušalizovanie drobných podnikateliek/podnikateľov mimo  
 určenia zisku pre toto spolupodnikanie, v rámci jednotlivej prevádzky (formulár E 1a-K).
 Venujte, prosím, pozornosť nasledovnému: Paušalizovanie drobných podnikateliek/podnikateľov je pre spolupodnikanie prípustné iba  
 vtedy, keď si všetky podielničky/všetci podielnici, ktoré/ktorí si môžu nárokovať toto paušalizovanie, neuplatnia mimo spolupodnikanie v  
 prípade jednotlivej  prevádzky (formulár E 1a-K) toto paušalizovanie drobných podnikateliek/podnikateľov (§ 17 ods. 3a č. 7).

Prevádzkové príjmy (bez vykázanej DPH, § 17 ods .3a č. 3)                                                                         9027
Paušál prevádzkových výdavkov 
(20 % prevádzkových príjmov v prípade podnikov v oblasti služieb, inak 45 %) 9039 –
Predbežný zisk Rozdeľte, prosím, túto čiastku v prílohe E6a-1 v identifikačnom čísle 9914 
na podielničky/podielnikov
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V zdaňovacom období prebehla transformácia

3. Určenie príjmov bilancovaním, výkazom príjmov a výdavkov alebo paušalizovaním (mimo paušalizovania poľnohospodárstva a  
 lesného hospodárstva, paušalizovania drobných podnikateliek/podnikateľov a paušalizovania pre maloobchodníčky/maloobchodníkov s  
 potravinami alebo miešaným tovarom)
3.1 Údaje o podniku/prevádzke

 Bilancovanie podľa          § 4 ods. 1             § 5 2  Úplný výkaz príjmov a výdavkov podľa § 4 ods. 3 3

 Brutto systém DPH        Netto systém DPH 4  Základné paušalizovanie podľa § 17 ods. 1 5

 Paušalizovanie pohostinských a ubytovacích služieb 6  Paušalizovanie lekárnikov 7

 Paušalizovanie umelcov/umelkýň, spisovateľov/spisovateliek 8  Paušalizovanie obchodných zástupcov/zástupkýň 9

 Paušalizovanie športovcov/športovkýň 10  Paušalizovanie pre živnostníkov bez vedenia účtovníctva 11

Identifikačné číslo odvetvia (ÖNACE 2008 /klasifikácia ekonomických 
aktivít pre rakúske obce) podľa E 2                    Bezpodmienečne, prosím, vyplniť!   12   

      Zmiešaný podnik/
 zmiešaná prevádzka 12

Podávam žiadosť podľa § 5 ods. 2 
(„opcia pokračovania“)

Začiatok hospodárskeho roka (DD.MM.RRRR)

Začiatok druhého hospodárskeho roka (DD.MM.RRRR)

Koniec hospodárskeho roka (DD.MM.RRRR)

Koniec druhého hospodárskeho roka (DD.MM.RRRR)

Žiadosť podľa § 5 ods. 2 sa odvoláva 
(„opcia pokračovania“) 13

14

14

13

3.2 Stanovenie zisku             15

Výnosy/prevádzkové príjmy a náklady/prevádzkové výdavky uvádzajte v každom prípade bez znamienka. Iba ak by sa pri nejakom 
identifikačnom čísle vyskytla záporná hodnota, musíte uviesť záporné znamienko („-“).
Výnosy/prevádzkové príjmy Čiastky v eurách a eurocentoch
Výnosy/prevádzkové príjmy (tržby z predaja tovarov/služieb) okrem tých, ktoré sú zahrnuté v oznámení 
podľa § 109a – jednotná účtovná osnova EKR 40-44 – vrátane vlastnej spotreby (hodnoty vyňaté z 
obežných aktív) Pozor: Toto identifikačné číslo musíte vyplniť v každom prípade (§ 61 ods. 
5 spolkového daňového poriadku BAO). Poprípade musíte zapísať hodnotu „0“.  16 9040
Výnosy/prevádzkové príjmy, ktoré sú evidované v oznámení § 109a jednotná účtovná osnova 
EKR 40-44 Pozor: Toto identifikačné číslo musíte vyplniť v každom prípade (§ 61 ods. 5 
spolkového daňového poriadku BAO). Poprípade musíte zapísať hodnotu „0“.  17 9050
Výnosy z investičného majetku/vyňaté hodnoty z investičného majetku
Jednotná účtovná osnova EKR 460-462 pred prípadným rozpustením do 463-465, resp. 783  18 9060
Iba pre bilancujúcich: Aktivované vlastné výkony
Jednotná účtovná osnova EKR 458-459  19 9070
Iba pre bilancujúcich: Zmeny stavov
Jednotná účtovná osnova EKR 450-457  20 9080
Ostatné výnosy/prevádzkové príjmy (napr. finančné výnosy, podiely na zisku z účasti tichého 
spoločníka) – saldo (Pri brutto systéme DPH: vrátane dobropisu DPH, avšak bez identifi- 
kačného čísla 9093)   21 9090
Iba pri brutto systéme DPH: prijatá DPH za dodávky a ostatné služby
(Pozor: Vyplňte iba vtedy, ak uvádzate prevádzkové príjmy bez DPH)  22 9093

Suma výnosov/prevádzkových príjmov (nemusíte vypĺňať)
Náklady/prevádzkové výdavky (bez mimoriadnych prevádzkových výdavkov)
Tovary, suroviny, pomocné materiály
Jednotná účtovná osnova EKR 500-539, 580  23 9100
Poskytnutý personál (zamestnanci externých dodávateľov služieb) a služby externých dodávateľov
Jednotná účtovná osnova EKR 570-579, 581, 750-753  24 9110
Náklady na zamestnancov („vlastní zamestnanci“)
Jednotná účtovná osnova EKR 60-68  25 9120
Odpisy investičného majetku (napr. odpis za opotrebenie /AfA/, drobný investičný majetok,  
jednotná účtovná osnova EKR 700 – 708), pokiaľ nie sú zaznamenané v identifikačnom čísle  
9134 a/alebo 9135.   26  9130
Degresívny odpis za opotrebovanie (§ 7 ods. 1a) investičného majetku, ktorý bol zaobstaraný 
alebo vyrobený po 30. 6. 2020 9134
Odpis za opotrebenie budov, ktoré boli zaobstarané alebo vybudované po 30. 6. 2020  
(§ 8 ods. 1a, zrýchlený odpis budov, trojnásobná sadzba odpisu za opotrebenie /AfA/) 9135
Iba pre bilancujúcich: Odpisy bežných aktív, pokiaľ prekračujú v spoločnosti
obvyklé odpisy – jednotná účtovná osnova EKR 709 – a opravné položky k pohľadávkam  29 9140
Technická údržba (náklady na údržbu a opravy) budov
Jednotná účtovná osnova EKR 72   30 9150
Cestovné výdavky a cestovné vrátane kilometrovného a cestovných náhrad (tzv. diét) - 
(bez skutočných nákladov na motorové vozidlo) Jednotná účtovná osnova EKR 734-737  31 9160
Skutočné náklady na motorové vozidlo (bez odpisu za opotrebenie AfA, lízingu a kilometrovného)
Jednotná účtovná osnova EKR 732-733  32 9170
Náklady na nájom a prenájom, lízing
Jednotná účtovná osnova EKR 740-743, 744-747  33 9180
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3.3 Opravy a doplnky týkajúce sa stanovenia zisku podľa bodu 3.2 (daňový účet viac/menej).               46

Na stanovenie daňového zisku/daňovej straty treba v bode 3. stanovený zisk/stanovenú stratu – pokiaľ už nebol/nebola stanovená  
daňovými predpismi – opraviť prostredníctvom nasledujúcich prirážok/zrážok. Opravy zvyšujúce zisk je potrebné uviesť bez  
znamienka, opravy znižujúce zisk je potrebné uviesť so záporným znamienkom („-‟). Mimoriadne prevádzkové príjmy a mimoriadne 
prevádzkové výdavky treba zohľadniť v prílohe E 6a-1.

Opravy k odpisom investičného majetku podľa identifikačného čísla 9130  47 9240

Opravy k odpisom investičného majetku podľa identifikačného čísla 9134 9268

Opravy k odpisom investičného majetku podľa identifikačného čísla 9135 9269
Opravy k odpisom bežných aktív, pokiaľ prekračujú v spoločnosti obvyklé
odpisy a k opravným položkám pohľadávok – identifikačné číslo 9140  48 9250

Opravy k nákladom na motorové vozidlá  49 9260
Opravy k nákladom za nájom a prenájom, lízing (jednotná účtovná osnova EKR 740-743, 744-747) - 
identifikačné číslo 9180  50 9270
Opravy k nákladom na reklamu a reprezentáciu, k darom, príspevkom a prepitnému
(jednotná účtovná osnova EKR 765-769) – identifikačné číslo 9200  51 9280

Opravy týkajúce sa darov a príspevkov identifikačných čísel 9243, 9244, 9245, 9246   39 9317
Oprava týkajúca sa finančných príspevkov na vybavenie verejnoprospešnej nadácie majetkom – 
identifikačné číslo 9261    40 9322
Opravy týkajúce sa finančných príspevkov inovačnej nadácii pre vzdelávanie a jej podriadených 
nadácií – identifikačné číslo 9262  41 9325

Opravy týkajúce sa odmien za pracovné výkony a vykonanie diela (§ 20 ods. 1 č. 7 a 8)   52 9257

Príjmy z prevádzkovo držaných podielov na spolupodnikaní – hospodársky výsledok z prílohy E 61 9237
Pri výpočte kladných príjmov podľa identifikačného čísla 9237 
zohľadnené dary a príspevky z podnikového majetku                    9249

Zisk/strata (pokiaľ sa nemá priložiť príloha E 6a-1)   45

1) Oznámenie: vyplňte iba vtedy, ak nevypĺňate prílohu E 6a-1

Provízie tretím osobám, licenčné poplatky
Jednotná účtovná osnova EKR 754-757, 748-749  34 9190
Náklady na reklamu a reprezentáciu, v identifikačných číslach 9243 až 9246 nezaznamenávané 
dary a príspevky, prepitné   Jednotná účtovná osnova EKR 765-769  35 9200
Účtovná hodnota vyradeného investičného majetku
Jednotná účtovná osnova EKR 782  36 9210
Úroky a podobné náklady
Jednotná účtovná osnova EKR 828-834  37 9220

Podiely na zisku pravých tichých spoločníkov v zmysle § 27 ods. 2 č. 4  38 9258
Prevádzkové dary a príspevky zvýhodneným výskumným a vzdelávacím zariadeniam, múzeám, 
kultúrnym zariadeniam, spolkovému pamiatkovému úradu, zastrešujúcim športovým zväzom 
postihnutých, medzinárodnej protikorupčnej akadémii a iné.1)  39 9243
Prevádzkové dary a príspevky dobročinným organizáciám, zvýhodneným spolkom zbierajúce 
dary a iné. 1) Odpočítateľné iba vtedy, pokiaľ sa príslušná inštitúcia nachádza v zozname 
zvýhodnených príspevkových organizácií Spolkového ministerstva financií. 39 9244
Prevádzkové dary a príspevky organizáciám na ochranu životného prostredia a útulkom pre 
zvieratá 1) Odpočítateľné iba vtedy, pokiaľ sa príslušná inštitúcia nachádza v zozname 
zvýhodnených príspevkových organizácií Spolkového ministerstva financií.  39 9245

Prevádzkové dary a príspevky dobrovoľným požiarnikom a krajinským zväzom požiarnikov 1) 39 9246

Finančné príspevky na vybavenie verejnoprospešnej nadácie majetkom 1) 40 9261

Finančné príspevky inovačnej nadácii pre vzdelávanie a jej podriadeným nadáciám 1)  41 9262
Vo vyššie uvedených identifikačných číslach nezaznamenané ostatné náklady/prevádzkové 
výdavky (bez paušalizovaných prevádzkových výdavkov), zmeny kapitálu – saldo (pri brutto 
systéme DPH: vr. platobného bremena DPH, ale bez identifikačného čísla 9233)  42 9230
Iba pri brutto systéme dane z obratu: zaplatená daň z obratu za dodávky a ostatné služby/výkony 
(Pozor: smiete vyplniť iba vtedy, ak uvádzate prevádzkové výdavky bez dane z obratu) 43 9233

Paušalizované prevádzkové výdavky 44 9259

Suma nákladov/prevádzkových výdavkov (nemusíte vypĺňať) 
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5. Bilančná položka (IBA pre bilancujúcich podľa §§ 4 ods. 1 alebo 5)
Súkromné výbery (odrátajúc súkromné vklady) Jednotná účtovná osnova EKR 96 
(Pri záporných čiastkach, prosím, bezpodmienečne uveďte znamienko!)  61 9300
Pozemky a pôda
Jednotná účtovná osnova EKR 020-022  62 9310
Budovy na vlastnom pozemku
Jednotná účtovná osnova EKR 030, 031  63 9320
Finančné investície
Jednotná účtovná osnova EKR 08-09  64 9330
Zásoby
Jednotná účtovná osnova EKR 100-199  65 9340
Pohľadávky z dodávok a služieb
Jednotná účtovná osnova EKR 20-21  66 9350
Ostatné rezervy (bez rezerv na odstupné, dôchodky alebo dane)
Jednotná účtovná osnova EKR 304-309  67 9360
Záväzky voči úverovým inštitúciám alebo finančným inštitúciám
Jednotná účtovná osnova EKR 311-319  68 9370

4. V prevádzkových príjmoch sú zahrnuté: (Vyplňte iba vtedy, ak nepripájate prílohu E 6a-1)
Tuzemské príjmy z prenechania kapitálu, na ktoré je aplikovateľná osobitná sadzba dane vo 
výške 25 % 9043
Zahraničné príjmy z prenechania kapitálu, na ktoré je aplikovateľná osobitná sadzba dane vo 
výške 25 % 9044
Tuzemské príjmy z prenechania kapitálu, na ktoré je aplikovateľná osobitná sadzba dane vo 
výške 27,5% 9051
Zahraničné príjmy z prenechania kapitálu, na ktoré je aplikovateľná osobitná sadzba dane vo 
výške 27,5% 9052

Kladné saldo z prírastkov a strát majetku, na ktoré sa dá aplikovať osobitná sadzba dane 9045

Daň z kapitálových výnosov na prevádzkové kapitálové výnosy 9046

Zahraničné kapitálové výnosy, na ktoré treba pripočítať daň vyberanú zrážkou 9048

Pripočítateľná zahraničná daň vyberaná zrážkou na prevádzkové kapitálové výnosy 9047

E 6a-SK-2020

Zohľadnenie osobitnej sadzbe dane podliehajúcich príjmov zo zrealizovaného kapitálového zhodnotenia prevádzkového kapitálového majetku a 
derivátov (prírastky, resp. straty majetku)      53

Opravy k príjmom zo zrealizovaného kapitálového zhodnotenia a derivátov (prírastky, 
resp. straty majetku)  54 9305
Oznámenie: Pri zápornom  
salde treba do identifikačného 
čísla 9289 zapísať 45 % tejto 
čiastky bez znamienka. Kladné 
saldo treba vykázať iba v bode 5 
do identifikačného čísla 9045 
(alebo do identifikačných čísiel 
9763, 7763 prílohy E 6a-1);  
zápis do 9289 má byť vynechaný.

Prírastky majetku   

Straty majetku  

Saldo                                     55 9289 +
 Bola vykonaná zmena spôsobu stanovenia zisku (§ 4 ods. 10).

  Výška preneseného zisku/prenesenej straty
 (Straty v plnej výške, ak sa do identifikačného čísla 9242 nemá vykonať zápis)  56 9010
Sedminové čiastky z prenesenej straty bežného roku a/alebo niektorého z predchádzajúcich 
rokov  57 9242 – 

Ostatné zmeny – saldo  58 9290
Zisk/strata po vykonaní hore uvedených opráv a doplnkov  
(nemusíte vypĺňať)

 (Časť) prevádzky/podniku bola predaná alebo zrušená
 Výška zisku z predaja (pred nezdaniteľnou čiastkou)/straty z predaja  59 9020

Nezdaniteľná čiastka za zisk z predaja podľa § 24 ods. 4 9021 –

Výška zisku alebo straty, ktorá sa má vylúčiť  60 9030

Daňový zisk/daňová strata (pokiaľ sa nemá priložiť príloha E 6a-1)  45
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Zástupca pre daňové záležitosti (meno a priezvisko/názov, adresa, 
telefónne číslo)

Dátum, podpis

Príloha E 6a-1 nie je pripojená. 

Príloha E 6a-1 je pripojená. Rozdelenie príjmov prebieha zodpovedajúco tejto prílohe.

72

72

8. Rozdelenie zisku/straty na podielnikov na informačné účely (nemusíte vypĺňať)
Venujte, prosím, pozornosť tomu, aby rozdelenie zisku/straty podľa výmeru prebehlo v prípadoch, v ktorých nie je potrebná príloha  
E 6a-1, podľa poznamenaného pomeru účasti, inak podľa prílohy E 6a-1.
Podielnička/podielnik

Meno a priezvisko:

Číslo účtu pre odvody:

Podielový zisk/podielová strata
Podielnička/podielnik

Meno a priezvisko:

Číslo účtu pre odvody:

Podielový zisk/podielová strata

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Nezasielajte nám, prosím, žiadne originálne dokumenty/doklady, pretože všetky písomnosti doručené 
finančnej správe 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.

Podielnička/podielnik

Meno a priezvisko:

Číslo účtu pre odvody:
Podávam žiadosť podľa § 24 ods. 6 (zvýhodnenie 
budov v prípade zrušenia podniku/prevádzky)  70

7. Zistenia týkajúce sa predpisu daní podielnikov (Vyplňte iba vtedy, keď sa nemá pripojiť žiadna príloha E 6a-1!)          71

Podielnička/podielnik

Meno a priezvisko:

Číslo účtu pre odvody:
Podávam žiadosť podľa § 24 ods. 6 (zvýhodnenie 
budov v prípade zrušenia podniku/prevádzky)  70

6. Príjmy z úplného paušalizovania pre maloobchodníčky/maloobchodníkov s potravinami alebo s miešaným tovarom  69

Paušálne vypočítané príjmy 9006

V identifikačnom čísle 9006 je obsiahnutá základná nezdaniteľná čiastka vo výške 2) 9007
 Bola vykonaná zmena spôsobu stanovenia zisku (§ 4 ods. 10).

 Výška preneseného zisku/prenesenej straty (straty v plnej výške)  56 9010

Sedminové sumy z prenesenej straty bežného roku a/alebo niektorého z predchádzajúcich rokov  57 9242 –
 (Časť) prevádzky/podniku bola predaná alebo zrušená

 Výška zisku z predaja (pred nezdaniteľnou čiastkou)/straty z predaja 9020

Nezdaniteľná čiastka za zisk z predaja podľa § 24 ods. 4 9021
  Podávam žiadosť podľa § 24 ods. 6 (zvýhodnenie budov v prípade zrušenia podniku/prevádzky)  70

  V zdaňovacom období prebehla transformácia

2) Základnú nezdaniteľnú čiastku treba zohľadniť pri výpočte identifikačného čísla 9006 a vykázať do identifikačného čísla 9007. Zápis 
do identifikačného čísla 9221 (E 6a-1) nesmiete vykonať. 
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