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Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021, ako aj
Žiadosť o spätné uplatnenie straty do zdaňovacieho roku 2020, resp. 2019

Ak sa bez bližšieho určenia odkazuje na zákonné ustanovenia, potom sa pod tým rozumie Zákon o dani z príjmov z roku 1988 (EStG 1988). 

Ďalšie informácie týkajúce sa daňového priznania k dani z príjmov nájdete v pomocníkovi pri vypĺňaní (formulár E 2) alebo na bmf.gv.at.

Vyhlasujem, že údaje vypĺňam podľa najlepšieho vedomia a svedomia správne a úplne. Údaje sú overované; nesprávne alebo neúplné 
údaje môžu mať trestnoprávne následky. Ak dodatočne zistím, že údaje v priznaní sú nesprávne alebo neúplné, budem o tom okamžite 
informovať finančný úrad (§ 139 spolkového daňového poriadku).

Toto priznanie môžete podať aj v bezpapierovej forme prostredníctvom bmf.gv.at (FinanzOnline).
FinanzOnline máte k dispozícii bezplatne a 24 hodín denne. Nepotrebujete k tomu žiaden špeciálny softvér.

Finančnej správe Záznam o prijatí

2021

Čo sa hodí, prosím, označte krížikom.

2. Aktuálna adresa bydliska
2.1 Ulica 

2.2 Číslo domu 2.3  Schodisko 2.4  Číslo dverí 2.5  Krajina 2)

   
2.6 Mesto/obec 

 
2.7 Poštové smerovacie číslo     2.8  Telefónne číslo

 

1) Tu zadajte celé 10 miestne číslo poistenia pridelené rakúskou sociálnou poisťovňou.
2) Ak sa miesto súčasného bydliska nenachádza v Rakúsku, zadajte ako krajinu štátnu poznávaciu značku motorových vozidiel príslušnej  
 krajiny.

DIČ

RODNÉ PRIEZVISKO ALEBO PRIEZVISKO

MENO TITUL

10-miestne číslo sociálneho poistenia podľa e-card 
(elektronická karta zdravotného poistenia) 1) 

D D M M R R R R

Dátum narodenia (ak nie je k dispozícii 
číslo sociálneho poistenia, v každom 
prípade vyplniť)

bm
f.g

v.a
t

Vy
hl

ás
en

ie
 o

 o
ch

ra
ne

 ú
da

jo
v 

na
 b

m
f.g

v.a
t/d

at
en

sc
hu

tz
al

eb
o 

na
 p

ap
ie

ri 
na

 v
še

tk
ýc

h 
fin

an
čn

ýc
h 

a 
co

ln
ýc

h 
úr

ad
oc

h

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.

1. Ďalšie informácie o osobe
1.1  Pohlavie

   žena           muž           inter/rôzne/neurčené
1.2 Rodinný stav dňa 31. 12. 2021 (označte, prosím, krížikom iba jedno políčko)   od dátumu (DD.MM.RRRR)

 ženatý/vydatá/žijúci/žijúca v registrovanom partnerstve       žijúci/žijúca v súžití  
 slobodný/slobodná       žijúca/žijúci trvalo oddelene                                  rozvedený/ 

rozvedená
ovdovelý/
ovdovelá

Pro
sím

, v
še

tky
 pot

reb
né ú

daje
 uve
ďte 

v ú
ra

dnom
 

for
mulár

i, t
en

to
 prek

lad
 sl

úži 
len

 ak
o p

od
por

a.



E 1, strana 2, verzia zo dňa 9. 11. 2021

3. Partner/ka 3)

3.1 Rodné priezvisko alebo priezvisko 

3.2 Meno   3.3  Titul

  
  3.4 10-miestne číslo sociálneho poistenia podľa e-card     3.5   Dátum narodenia (DDMMRR) (ak nie je k dispozícii

 (elektronická karta zdravotného poistenia) 1)                 číslo sociálneho poistenia, v každom prípade vyplniť)

              

4. Odpočítateľná čiastka samoživiteľa, odpočítateľná čiastka osamelého rodiča       1    2

4.1    Žiadam o odpočítateľnú čiastku samoživiteľa a vyhlasujem, že moja partnerka/môj partner si ju nenárokuje. 

4.2    Žiadam o odpočítateľnú čiastku osamelého rodiča.

Oznámenie k bodu 4.1 a 4.2: Je potrebné poberanie rodinných prídavkov na najmenej jedno dieťa podľa bodu 4.3.

4.3 

4.4  Pre eventuálny daňový bonus na dieťa vyhlasujem, že som v zdaňovacom roku vôbec nepoberal(a) podporu v nezamestnanosti,  
  podporu v hmotnej núdzi, preklenovaciu výpomoc, alebo dávky zo základného zaopatrenia alebo minimálneho zabezpečenia, alebo  
  som tieto poberal(a) počas obdobia kratšieho ako 330 dní.

5. Výška príjmov manželky/manžela alebo registrovanej partnerky/registrovaného partnera  
 Označte, prosím, krížikom iba vtedy, pokiaľ už nebol krížikom označený bod 4.1 (odpočítateľná čiastka samoživiteľa).

  Iyhlasujem, že ročné príjmy mojej manželky/môjho manžela alebo mojej registrovanej partnerky/môjho registrovaného partnera  
 neprekroči-li 6 000 eur [V tomto prípade prináleží nižšia spoluúčasť v prípade mimoriadnych nákladov (formulár L 1ab) a náklady/ 
 výdavky podmienené postihnutím manželky/manžela alebo registrovanej partnerky/registrovaného partnera (formulár L 1ab)].

6. Navýšená odpočítateľná čiastka pre dôchodcov

 Žiadam o navýšenú odpočítateľnú čiastku pre dôchodcov. (Predpoklady: Vlastné príjmy z dôchodku nie sú vyššie ako 25 000 eur,  
 žiaden nárok na odpočítateľné čiastky podľa bodu 4, ženatý/vydatá alebo žijúci/žijúca v registrovanom partnerstve – príjmy  
 manželky/manžela alebo partnerky/partnera registrovaného partnerstva nepresahujú 2 200 eur ročne.)

7. Príplatok pre viacdetné rodiny     3  

 Za rok 2022 si nárokujem príplatok pre viacdetné rodiny, pretože za rok 2021 boli minimálne čiastočne poberané rodinné prídavky  
 na minimálne 3 deti a príjem domácnosti neprekročil 55 000 eur.
 Pokiaľ ste viac ako 6 mesiacov žili v manželstve, súžití alebo v registrovanom partnerstve, musíte pri výpočte hranice vo  
 výške 55 000 eur zohľadniť aj príjem manželky/manžela alebo registrovanej partnerky/registrovaného partnera.

9. Žiadosť o neobmedzenú daňovú povinnosť (§ 1 ods. 4)
Na žiadosť o neobmedzenú daňovú povinnosť, prosím, použite prílohu L 1i (bod 6 formulára L 1i).

8. Opcia normálneho zdanenia pri kapitálových výnosoch, príjmoch z predaja pozemkov a  
 príjmoch z dôvodu priznania práv vedenia

8.1  Žiadam o zdanenie prevádzkových a/alebo súkromných kapitálových výnosov, na ktoré možno aplikovať osobitnú sadzbu dane,  
  podľa všeobecnej, tarifnej sadzby dane (opcia normálneho zdanenia podľa § 27a ods. 5)    4

8.2  Žiadam o zdanenie prevádzkových a/alebo súkromných prírastkov majetku týkajúcich sa pozemkov (predaj pozemkov
  a predaj podnikových pozemkov), na ktoré možno aplikovať osobitnú sadzbu dane, podľa všeobecnej sadzby dane (opcia  
  normálneho zdanenia podľa § 30a ods. 2)   5

8.3  Žiadam o zdanenie príjmov z práv vedenia, z ktorých bola zadržaná daň vyberaná zrážkou vo výške 10 %, a to podľa všeobecnej,  
  tarifnej sadzby dane (§ 107 ods. 11)

1) Tu zadajte celé 10 miestne číslo poistenia pridelené rakúskou sociálnou poisťovňou.
3) Partnerkou/partnerom sú iba manželka/manžel, registrovaná partnerka/registrovaný partner alebo družka/druh s aspoň jedným  
 dieťaťom, za ktoré boli minimálne sedem mesiacov poberané rodinné prídavky (§ 106 ods. 3). Ďalej budú označované – ak nie je  
 uvedené inak – ako „partnerka/partner“.

Počet detí, na ktoré som ja alebo moja partnerka/môj partner poberal/poberala minimálne sedem mesiacov rodinné 
prídavky. Použite, prosím, na daňové zvýhodnenie detí pre každé jedno dieťa samostatnú prílohu L 1k.
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4) Kapitálové výnosy, prírastky majetku bez možnosti konečného zdanenia, týkajúce sa kapitálového majetku a týkajúce sa podnikových  
pozemkov, na ktoré možno aplikovať osobitnú sadzbu dane. 

5) Zároveň žiadam, nárokovateľné úroky (§ 205 BAO /spolkový daňový zákon/) nestanoviť do tej miery, ako je rozdielová čiastka dane z príjmov
 za predchádzajúce roky dôsledkom vyššie uvedenej žiadosti.
6) Ak bola žiadosť podaná už v predchádzajúcom roku, už ju netreba podávať.
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10. – 12. Prevádzkové príjmy z/zo 
  (čiastky v eur)

10. Poľnohospodárstvo 
a lesné hospodárstvo 7

11. samostatnej 
zárobkovej činnosti   8

12. podniku jednotlivca
– živnosti                    9

1. Ako podnikateľ/podnikateľka (fyzická osoba) – výsledok z 
prílohy (príloh) E 1a alebo E 1a-K, v prípade paušalizova-
nia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva z E 1c 4)

2. Ako podielnička/podielnik (spolupodnikateľ/ 
spolupodnikateľka) – výsledok z prílohy E 11 4)

3. Z toho na vylúčenie na základe rozdelenia príjmov 
na 3 roky                                                     10  

na 5 rokov                                                  11

311 321 327

312 322 328
4.   Podľa § 37 ods. 9 neodvolateľne žiadam, aby sa moje kladné príjmy z  

 umeleckej a/alebo spisovateľskej činnosti rovnomerne rozdelili na rok  
 daňového priznania a obidva predchádzajúce roky. 

  Preto treba v identifikačnom čísle 325 vylúčiť 2/3. 5)                        12 325
5. Čiastkové sumy z rozdelenia príjmov podľa 

bodu 3 a/alebo 4 z iného roku, ktoré treba 
zohľadniť                                                    13 314 324 326

6. Pri uplatnení opcie normálneho zdanenia podľa  
bodu 8.1: V bode 1 a/alebo 2 neobsiahnuté  
prevádzkové kapitálové výnosy (výnosy a  
majetok), pokiaľ sa nemajú zaznamenať do 
identifikačných čísiel 917/918/919               14 780 782 784

7. Pri uplatnení opcie normálneho zdanenia podľa 
bodu 8.1: V identifikačných číslach 780/782/ 
784 neobsiahnuté prevádzkové kapitálové  
výnosy (výnosy a majetok), na ktoré treba  
pripočítať zahraničnú daň vyberanú zrážkou  15 917 918 919

8. Pri uplatnení opcie normálneho zdanenia  
podľa bodu 8.2: V bode 1. a/alebo 2. neobsiahnuté 
prírastky majetku týkajúce sa podnikových  
pozemkov                               16 500 501 502

Suma z 1. až 8. 310 320 330
9. Rozdelenie príjmov podľa § 37 ods. 4       17

 9.1  Podľa § 37 ods. 4 žiadam, aby sa podľa § 21 príjmy zohľadnili rovnomerne  
  rozdelené na tri roky. 6) 
9.2 V príjmoch z poľnohospodárstva a les-ného  
 hospodárstva zahrnuté kladné príjmy podľa §  
 37 ods. 4, ktoré treba rovnomerne rozdeliť na   
 rok daňového priznania a oba nasledujúce roky 151
9.3  Oznamujem, že rozdelenie príjmov končí v roku daňového priznania  
  (§ 37 ods. 4 č. 8) Pozor: Identifikačné číslo 151 nesmiete vyplniť.

Osobitné sadzby dane
Prevádzkové kapitálové výnosy, ktoré treba zdaniť osobitnou sadzbou dane
10. V identifikačných číslach 310/320/330 neobsiahnuté 

tuzemské a zahraničné kapitálové výnosy (výnosy a 
majetok), na ktoré sa nezapočítava žiadna zahraničná 
daň vyberaná zrážkou, a ktoré treba zdaniť osobitnou 
sadzbou dane vo výške 27,5 %.                18 946 947 948

11. V identifikačných číslach 310/320/330 neobsiahnuté 
tuzemské a zahraničné kapitálové výnosy, na ktoré  
sa nezapočítava žiadna zahraničná daň vyberaná 
zrážkou, a ktoré treba zdaniť osobitnou sadzbou dane 
vo výške 25 %.                 18 781 783 785

12. V identifikačných číslach 310/320/330 neobsiahnuté  
tuzemské a zahraničné kapitálové výnosy (výnosy 
a majetok), na ktoré sa započítava zahraničná daň  
vyberaná zrážkou, a ktoré treba zdaniť osobitnou  
sadzbou dane vo výške 27,5 %.                 19 949 950 951

13. V identifikačných číslach 310/320/330 neobsiahnuté  
tuzemské a zahraničné kapitálové výnosy, na ktoré sa 
započítava zahraničná daň vyberaná zrážkou, a ktoré 
musia byť zdanené osobitnou sadzbou dane vo výške 
25 %.                  19 920 921 922

Prírastky majetku týkajúce sa podnikových pozemkov, ktoré treba zdaniť osobitnou sadzbou dane
14.  Prírastky majetku týkajúce sa podnikových  

pozemkov, ktoré majú byť zdanené osobitnou 
sadzbou dane vo výške 30 %                20 961 962 963

15.  Prírastky majetku týkajúce sa podnikových  
pozemkov, ktoré majú byť zdanené osobitnou 
sadzbou dane vo výške 25 %                       20 551 552 553
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13. Režimy pozastavenia (§ 2 ods. 2a a § 23a)

V prevádzkových príjmoch sú obsiahnuté
nevyrovnateľné straty v zmysle
§ 2 ods. 2a:

a) vlastná prevádzka/vlastný podnik 21 341

b) podiely a účasti 22 342
Započítateľné straty z predchádzajúcich rokov 
je potrebné vyrovnať kladnými prevádzkovými 

príjmami 
vo výške:

a) vlastná prevádzka/vlastný podnik 23 332

b) podiely a účasti 23 346
Strata schopná vyrovnania, resp. prevodu podľa § 23a z previsu vkladov (z nárokovania  
ručenia), ktorá neznížila výsledok z účasti na spolupodnikaní (čiastka z identifikačného čísla 
9405/7405 prílohy E 6a-1) 24 509
V mimoprevádzkových príjmoch sú obsiahnuté nevyrovnateľné straty v zmysle 
§ 2 ods. 2a  25 371
Započítateľné straty z predchádzajúcich rokov je potrebné vyrovnať kladnými 
mimoprevádzkovými príjmami vo výške:   26 372

na prírastky majetku týkajúce sa podnikových pozemkov (daň z výnosu nehnuteľností, zahraničná daň, mimoriadna zálohová platba)
20. Daň z výnosu nehnuteľností vo výške  

30 %, pokiaľ pripadá na prevádzkové príjmy z  
predaja pozemkov 964 965 966

21.  Daň z výnosu nehnuteľností vo výške  
25 %, pokiaľ pripadá na prevádzkové príjmy z  
predaja pozemkov 583 584 585

22.  Mimoriadna zálohová platba vo výške 
30 %, pokiaľ pripadá na prevádzkové príjmy z 
predaja pozemkov 7) 967 968 969

23.  Mimoriadna zálohová platba vo výške  
25 %, pokiaľ pripadá na prevádzkové príjmy z 
predaja pozemkov 7) 589 590 591

24.  Na príjmy z prevádzkových predajov pozemkov, 
ktoré podliehajú pod osobitnú sadzbu dane  
vo výške 30 %, pripadajúca započítateľná 
zahraničná daň 970 971 972

25.  Na príjmy z prevádzkových predajov pozemkov, 
ktoré podliehajú pod osobitnú sadzbu dane  
vo výške 25 %, pripadajúca započítateľná  
zahraničná daň 586 587 588

na príjmy z práv vedenia, ktoré sa na základe uplatnenia opcie normálneho zdanenia zdaňujú podľa tarify (daň vyberaná zrážkou podľa § 107)

26. Daň vyberaná zrážkou podľa § 107                                  6 286 287 288

V identifikačnom čísle 330 obsiahnuté príjmy, ktoré majú podľa prílohy 2 k BSVG (zákon o sociálnom poistení 
poľnohospodárov) účinky odôvodňujúce platenie príspevkov (napr. príjmy z komerčného chovu úžitkových 
zvierat a rastlinnej výroby) 491
V identifikačnom čísle 330 obsiahnuté príjmy, ktoré majú účinok zvyšujúci príspevky podľa prílohy 2 k BSVG / 
zákon o sociálnom poistení poľnohospodárov/ (napr. príjmy z vedľajšej zárobkovej činnosti z poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva) 492

7) Venujte, prosím, pozornosť nasledovnému: Sem, prosím, zapíšte iba tú čiastku, ktorá bola zaplatená ako mimoriadna zálohová platba za prevádzkové 
predaje pozemkov. Sem nezapisujte odvedenú daň z výnosu nehnuteľností, ale zapíšte ju do identifikačných čísel 964/965/966 alebo 583/584/585.

E 1-SK-2021

14. Príjmy zo závislej činnosti

14.1 
Počet tuzemských inštitúcií vyplácajúcich mzdu alebo dôchodok v roku 2021
Ak nemáte príjmy, zapíšte hodnotu 0 (nula). Prikladanie výplatnej pásky nie je potrebné.

Nasledujúce príjmy sa medzi „Počet inštitúcií vyplácajúcich mzdu alebo dôchodok“ nerátajú:
nemocenské dávky, príjmy na základe poukážok na služby, podpora v nezamestnanosti, podpora v hmotnej núdzi, preklenovacia výpomoc,  
opatrovateľský rodičovský príspevok, odškodnenia za vojenské, kádrové cvičenia alebo cvičenia v zbroji, vrátené povinné odvody sociálnej oisťovni, 
príjmy z fondov platobnej neschopnosti, dávka počas materskej dovolenky, rehabilitačné dávky, dávky na ďalšie vzdelávanie a čiastočné vzdelávania 
počas pracovného úväzku a pod., príjmy z podnikového zaopatrenia alebo príjmy z rakúskej poisťovne pre nároky stavebných robotníkov na dovolenku 
a odstupné. V prípade, že ste prijímali viacero dôchodkov, ktoré už boli spoločne zdanené daňou zo mzdy, je potrebné, aby ste pre tieto spoločne 
zdanené dôchodky uviedli jednu jedinú dôchodok vyplácajúcu inštitúciu.

Započítateľná daň
na prevádzkové kapitálové výnosy (daň z kapitálových výnosov, zahraničná daň vyberaná zrážkou)
16.  Daň z kapitálových výnosov vo výške 27,5 %, pokiaľ 

pripadá na tuzemské prevádzkové kapitálové výnosy 955 956 957
17.  Daň z kapitálových výnosov vo výške 25 %, pokiaľ 

pripadá na tuzemské prevádzkové kapitálové výnosy 580 581 582
18.  Na prevádzkové kapitálové výnosy, ktoré podliehajú pod 

osobitnú sadzbu dane vo výške 27,5 %, pripadajúca 
započítateľná zahraničná daň vyberaná zrážkou   19 958 959 960

19.  Na prevádzkové kapitálové výnosy, ktoré podliehajú 
pod osobitnú sadzbu dane vo výške 25 %, pripadajúca 
započítateľná zahraničná daň vyberaná zrážkou 19   923 924 925

14.2 Príjmy oslobodené od dane na základe dohôd medzinárodného práva
       (napr. OSN, UNIDO /organizácia OSN pre priemyselný rozvoj/) 27 725

Pre príjmy zo závislej činnosti bezzrážky dane zo mzdy použite prílohu L 1i.
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8)  Pokiaľ už boli zamestnávateľom v správnej výške zohľadnené, nevykonávate na tomto mieste žiaden zápis. V opačnom prípade sem musíte  
 zapísať celkovú čiastku.  

9)  Iba zamestnankyne/zamestnanci, ktorí sú z poverenia zahraničnej zamestnávateľky/zahraničného zamestnávateľa v Rakúsku zamestnaní  
 na dobu určitú v rámci pracovného pomeru v rakúskej koncernovej spoločnosti alebo v rakúskej prevádzke zahraničného zamestnávateľa.  
 Čo sa týka podrobností pozri vyhlášku o určení priemerných sadzieb pre výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov.

10) Od zamestnávateľky/zamestnávateľa prijaté náhrady výdavkov (s výnimkou náhrad výdavkov do zahraničia vyslaným pracovníkom týkajúce  
 sa cestovných výdavkov v zmysle § 26 č. 4 zákona o dani z príjmov EStG 1988). Aj v prípade obchodných zástupkýň/obchodných  
 zástupcov treba tu uviesť náhrady výdavkov.

16.   Výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov
16.1 Výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov bez započítania na paušál výdavkov na získanie, zabezpečenie a udržanie  

 príjmov Pozor: Paušál za prácu z domu, ktorý sa má zohľadniť ako výdavok na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov, je z  
 výplatnej pásky (výplatných pások) zohľadnený automaticky a preto ho nemusíte uviesť.
16.1.1 Odborárske príspevky a ostatné príspevky do profesijných zväzov/komôr a záujmových  

 zastupiteľstiev – skutočná celková ročná čiastka – s výnimkou príspevku na podnikovú radu.  
 Vyplňte iba vtedy, pokiaľ to Vaša zamestnávateľka/Váš zamestnávateľ už nezohľadnila/ 
 nezohľadnil (na výplatnej páske) v správnej výške. 8) 717
16.1.2 Celkové výdavky v roku 2021 za ergonomicky vyhovujúci nábytok pre prácu z domu  

 (napr. písací stôl, otočná stolička, svietidlo na písací stôl) pri minimálne 26 dňoch práce  
 z domu Pozor: Do identifikačného čísla 159 nesmiete vykonať žiaden záznam. Tu treba  
 uviesť iba výdavky v roku 2021 (v plnej výške). Výdavky v roku 2021, ktoré prekračujú  
 maximálnu čiastku za 2021, sa pri vyrubení dane za 2021 nezohľadnia; budú ale  
 automaticky zohľadnené pri predpisoch daní 2022 a poprípade ešte 2023. Čiastky z  
 roku 2020, ktoré prekročili maximálnu čiastku 150 eur, budú pri vyrubení dane 2021  
 zohľadnené automaticky a tu ich už nesmiete uviesť.  29 158
16.1.3 Povinné príspevky na základe zamestnania na čiastočný úväzok a povinné príspevky za spolu 

 poistených rodinných príslušníkov, ako aj vo vlastnej réžii zaplatené príspevky na sociálne  
 poistenie 274

Ďalšie výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov – Zapisujte vždy ročnú čiastku nákladov odčítajúc náhrady alebo úhrady 
oslobodené od dane. Ak sú výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov nižšie ako 132 eur ročne, nie je potrebný žiaden zápis.
16.2 Výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov so započítaním na paušál výdavkov na získanie, zabezpečenie a udržaniepríjmov
16.2.1 Presné označenie Vašej profesijnej činnosti (napr. kuchár, predavačka; nedostačujúce je označenie zamestnanec, robotník)

16.2.2 Digitálne pracovné prostriedky (napr. počítač) bez krátenia o eventuálny paušál za prácu  
 obchodné zástupkyne 10) z domu (pri obstarávaní nad 800 eur zapíšte sem iba každoročný odpis) 169

16.2.3 Iné pracovné prostriedky, ktoré sa nemajú zaznamenať v identifikačnom čísle 169 
 (pri obstarávaní nad 800 eur zapíšte sem iba každoročný odpis) 719

16.2.4 Odborná literatúra 
  (žiadne všeobecne vzdelávacie diela ako lexikóny, encyklopédie, noviny atď.) 720
16.2.5 Povolaním spôsobené cestovné náklady (bez cestovných nákladov pri jazde autom na  

 dochádzanie z domu do práce a späť, ciest domov k rodine) 721

16.2.6 Náklady ďalšieho vzdelávania, vzdelávania a preškolovania 722

16.2.7 Náklady na cesty domov k rodine 300

16.2.8 Výdavky na vedenie dvoch domácností 723
16.2.9 Pracovňa Pozor: Do identifikačného čísla 158 nesmiete vykonať žiaden záznam. Iba  

 odpočítateľná, ak je pracovňa stredobodom celej profesijnej činnosti. 159
16.2.10 Ostatné výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov, ktoré nespadajú pod 11.2.2  

 až 11.2.9 (napr. príspevok na podnikovú radu) Pozor: Paušál za prácu z domu, ktorý sa  
 má zohľadniť ako výdavok na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov, je z výplatnej  
 pásky (výplatných pások) zohľadnený automaticky a sem ho nesmiete zapísať 724

15. Paušálne náklady na denné dochádzanie do práce/cestovné náklady na denné dochádzanie do práce  
 Vysvetlivky k paušálnym/cestovným nákladom na denné dochádzanie do práce a k zvýšenej čiastke odpočítateľnej položky na  
 cestovné nájdete v Daňovej knihe 2022 /Steuerbuch 2022/.   28  

Vyplňte iba vtedy, pokiaľ Vaša zamestnávateľka/Váš zamestnávateľ túto čiastku už nezohľadnila/nezohľadnil v správnej výške. Oznámenie:  
Identifikačné čísla 718 a 916 treba vyplniť spoločne. Výpočet prebehne podľa kalkulačky paušálnych a cestovných nákladov na denné dochádzanie 
do práce na bmf.gv.at/pendlerrechner
15.1 Paušálne náklady na denné dochádzanie do práce – skutočne prislúchajúca  

 ročná čiastka 718
15.2 Cestovné nálady na denné dochádzanie do práce (odpočítateľná čiastka) –  

 skutočne prislúchajúca ročná čiastka 916
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16.2.11 Na uplatnenie paušálu pre určitú skupinu profesií zapíšte:

Skrátené označenie profesie/povolania     obdobia činností: Začiatok (DDMM) – koniec (DDMM)  Náhrady výdavkov 10)

do

do

Suma príjmov zo závislej činnosti (nemusíte vyplniť)

A: Umelec/umelkyňa FM: Lesný robotník/lesná robotníčka s motorovou pílou V: Obchodní zástupcovia/
B: Pracovníčka/pracovník divadla, FO: Lesný robotník/lesná robotníčka bez motorovej píly, Lesník/lesníčka, obchodné zástupkyne 10)

filmový herec/filmová herečka poľovník/poľovníčka z povolania slúžiaci/slúžiaca v revíre Člen mestského, obecného
F: Televízny tvorca/televízna tvorkyňa HA: Domovník/domovníčka, ak podlieha alebo miestneho zastupiteľstva
J: Novinár/novinárka zákonu o domovníkoch/domovníčkach E: Zahraniční pracovníci v zmysle 
M: Hudobník/hudobníčka HE: Pracujúci/pracujúca z domu § 1 č. 11 nariadenia 8), 9)
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Venujte, prosím, pozornosť nasledovnému: 
11)  Pri uplatnení opcie vyrubenia dane sem smiete pri existencii viacerých predajných transakcií zapísať iba zaplatenú daň z výnosu  

  z nehnuteľností tých predajných transakcií, ktoré sa na základe tejto opcie zahrnú do vyrubenia dane.
12)  Sem, prosím, zapíšte iba tú čiastku, ktorá bola zaplatená ako mimoriadna zálohová platba za súkromné predaje pozemkov.  

  Sem nezapisujte odvedenú daň z výnosu z nehnuteľností, ale zapíšte ju do identifikačných čísel 988/576.

E 1, strana 6, verzia zo dňa 9. 11. 2021

19.1.1 Paušálne vypočítané príjmy z predaja pozemkov (§ 30 ods. 4 „starý  
 majetok“) (14 % výnosu z predaja; § 30 ods. 4 č. 2)                          35 985 572

  Príjmy z predaja pozemkov pri zmene určenia
  (60% výnosu z predaja; § 30 ods. 4 č. 1)                                         36 986 573

  Pri výpočte príjmov podľa identifikačných čísiel 985/986 , resp. 572/573 nasledovalo dodatočné zapísanie zvýhodnených  
výrobných nákladov (§ 30 ods. 4 posledná veta)

19.1.2 Paušálne nevypočítané príjmy z predaja pozemkov (§ 30 ods. 3, „nový  
 majetok“ a pri opcii podľa § 30 ods. 5 aj „starý majetok“)                   37 987 574

19.1.3 Saldo z identifikačných čísiel 985/986/987, resp. 572/573/574 38

19.1.4 Započítateľná daň z výnosu nehnuteľností, ktorá spadá na príjmy  
 zo súkromného predaja pozemkov a bola odvedená zástupcom  
 zmluvných strán 11) 988 576
19.1.5 Zaplatená mimoriadna zálohová platba, pokiaľ pripadá na príjmy  
 zo súkromného predaja pozemkov 12) 989 579
19.1.6 Zahraničná daň započítateľná na príjmy zo súkromného predaja  
 pozemkov podľa bodu 19.1 997 578
19.2  Príjmy z predaja pozemkov, ktoré podliehajú tarife

19.2.1 Príjmy z predaja pozemkov voči rente („starý a nový majetok“; § 30a ods. 4)       39 575

19.2.2 Zahraničná daň započítateľná na príjmy zo súkromného predaja pozemkov podľa bodu 19.2 975

20. Ostatné príjmy

20.1 Opakujúce sa príjmy (§ 29 č. 1)  40 800
20.2 Príjmy zo špekulatívnych obchodov (§ 31) a z predaja účastí (§ 31 zákona o dani z príjmu  

 EStG 1988 v znení pred 1. StabG 2012 /zákon na podporu stability hospodárstva/) 41 801
20.3 Príjmy z predaja dlhových cenných papierov a derivátov, ktoré boli nadobudnuté medzi  

 1. 10. 2011 a 31. 3. 2012 (§ 124b č. 184 druhá deliaca čiara, 27,5 %) 42 503

20.4 Neprevádzkové príjmy zo služieb (§ 29 č. 3) 43 803

20.5 Funkčné poplatky (§ 29 č. 4) 44 804

19. Príjmy zo súkromného predaja pozemkov  32

        Predaj sa týka (taktiež) pozemkov a pôdy, ktoré boli predtým vyňaté z podnikového majetku k účtovnej hodnote

19.1    Príjmy z predaja pozemkov, na ktoré možno aplikovať osobitnú 
            sadzbu dane 30 %    33 25 %    34

18.6 Odpočítateľná 1/15 čiastky straty zo súkromného predaja pozemkov zdaňovacieho roku  
 podľa bodu 19.1.3 alebo predchádzajúceho roku (maximálne saldo z bodov 18.1, 18.2  
 a 18.3)  38 973
18.7  Žiadam o vyrovnanie 60% straty zo súkromných predajov pozemkov zdaňovacieho  

  roku so saldom z príjmov z prenajímania a prenájmu podľa bodov 18.1, 18.2 a 18.3.  
  Zohľadniť treba (60 %  čiastky podľa bodu 19.1.3, maximálne saldo) 974
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18. Príjmy z prenajímania a prenájmu 

18.1 Pozemkov a budov – výsledok z prílohy/príloh E 1b

18.2 Ako podielnička/podielnik – výsledok z prílohy E 11

18.3 Príjmy z predaja pohľadávok nájomného a nájmu (§ 28 ods. 1 č. 4) 546
18.4 Príjmy z dôvodu priznania práv vedenia (§ 107), ktoré sa majú zdaniť v rozsahu  

  33 % čiastky na vyplatenie (bez DPH)

  vo výške preukázanej na základe znaleckého posudku
  (uplatnenie opcie normálneho zdanenia podľa § 107 ods. 10)               31 547

18.5 Ostatné príjmy z prenajímania a prenájmu 
  (napr. príjmy z prenájmu podniku/prevádzky po zrušení podniku/prevádzky) 373

Suma z 18.1 až 18.5 370

17.  Príjmy z kapitálového majetku 
Pre príjmy z kapitálového majetku, prosím, použite prílohu E 1kv.
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21. Dodatočné zdanenie

Dodatočné zdanenie zahraničných strát (§ 2 ods. 8 č. 4) 45 792

23. Tarifné zvýhodnenia, mimoriadne prípady
23.1 Príjmy, ktoré sa nemajú zapísať do identifikačného čísla 167, a na ktoré si nárokujem  

 polovičnú sadzbu dane  46 423
23.2 Príjmy z mimoriadneho spôsobu využívania lesov, na ktoré si nárokujem polovičnú 
  sadzbu dane 47 167
23.3 Zisky z odpustenia dlhu v zmysle § 36 (identifikačné číslo 386)

  Kvóta v percentách, ktorá sa má zaplatiť      496                       48 386
23.4 Príjmy, ktoré treba z iných dôvodov zdaniť osobitne (druh): 49

23.5  Žiadam o zaplatenie daňového dlhu vzniknutého podľa § 6 č. 6 písm. a ako aj b pre
    v príjmoch obsiahnutú čiastku v splátkach. 50 978
  Z tejto čiastky spadá na aktíva
  23.5.1      investičného majetku (5 splátok) čiastka vo výške   50 235

  23.5.2      obežného majetku (2 splátky) čiastka vo výške 50 991
23.6  Na základe predpisov zákona o dani pri premene spoločnosti, žiadam o
   zaplatenie daňového dlhu pre jednu v príjmoch obsiahnutú čiastku v splátkach.  51 979
  Z tejto čiastky spadá na aktíva
  23.6.1      investičného majetku (5 splátok) čiastka vo výške   51 559

  23.6.2      obežného majetku (2 splátky) čiastka vo výške 51 993
  Daňový dlh je
     potrebné vypočítať podľa tarify    
   pri použití sadzby dane vo výške 27,5 % (čiastočné obmedzenie zdaňovacieho práva) 
23.7 Pri výmene podielov v súvislosti s vkladmi, ktoré boli odsúhlasené alebo zmluvne  

 podpísané po 31. 12. 2019: 
   Podľa § 17 ods. 1a zákona o dani pri premene spoločnosti žiadam o neurčenie daňového 

  dlhu pre v príjmoch obsiahnutú čiastku vo výške 153
23.8  Podľa § 27 ods. 6 č. 1 písm. a žiadam o neurčenie daňového dlhu pre jednu v  

  príjmoch obsiahnutú čiastku z 52 806
23.9  Podľa § 27 ods. 6 č. 1 písm. d v spojení s § 6 č. 6 písm. c a d žiadam o  

  zaplatenie daňového dlhu pre v príjmoch obsiahnutú sumu v 5 splátkach.  53 980
23.10 Započítateľná daň vyberaná zrážkou na neprevádzkové príjmy z práv vedenia, ktoré sa na  

 základe uplatnenia opcie normálneho zdanenia (§ 107 ods. 11) zdaňujú podľa tarify 596
23.11 Započítateľná minimálna daň z príjmu právnických osôb po zmene právnej formy podnikania  

 (§ 9 ods. 8 zákona o dani pri premene spoločnosti – UmgrStG) 309
23.12  Za vymeriavacie obdobie si podľa § 103 ods. 1a nárokujem nezdaniteľnú čiastku za  

  prisťahovanie sa zo zahraničia vo výške  54 983
23.13  Za vymeriavacie obdobie si nárokujem odstránenie nadmerných daňových zaťažení z prisťahovania sa zo zahraničia  

  prostredníctvom aplikácie paušálnej priemernej sadzby dane (§ 103 ods. 1 v spojení s vyhláškou o zvýhodnení za prisťahovanie 2016,  
  spolkovej zbierky zákonov II - BGBl II č. 261/2016). Čiastku, o ktorú sa zníži tarifná daň pri aplikácii zvýhodnenej sadzby  
  dane, musíte zapísať do identifikačného čísla 375.  55

23.14 Odpočítateľná položka (zvýhodnenie za prisťahovanie, započítateľné dane) 56

375

22. Rezerva COVID-19, spätné prevedenie straty, celková čiastka príjmov
22.1 Celková čiastka príjmov pred pripočítaním rezervy COVID-19 a spätného prevedenia straty 
  Musíte v každom prípade vyplniť pri odpočítaní rezervy COVID-19 vo vyrubení dane za rok  

 2020 a/alebo pri uplatnení spätného prevedenia straty.

22.2 Pripočítanie rezervy COVID-19 odpočítanej vo vyrubení dane za rok 2020 157
22.3 Spätné uplatnenie straty (§ 124b č. 355 v spojení s nariadením o zohľadnení straty  

 COVID-19, spolkovej zbierky zákonov BGBl II č. 405/2020) Bolo požiadané o spätné  
 uplatnenie straty. Zápornú celkovú čiastku príjmov za rok 2021 preto musíte skrátiť v  
 rozsahu čiastky vo výške (celková čiastka zo žiadosti o spätné uplatnenie straty; možné  
 iba pri odlišnom hospodárskom roku 2020/2021) 152

22.4 Celková čiastka príjmov (po zohľadnení bodov 22.2 a 22.3)
  Nemusíte vyplniť 
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25. Mimoriadne výdavky    60

Povinné príspevky zákonom uznávaným cirkvám alebo náboženským spoločenstvám, dary a príspevky zvýhodneným príjemcom a  
príspevky na dobrovoľné nepovinné poistenie v zákonnom systéme dôchodkového poistenia a pre prikúpenie poistných dôb budú  
automaticky zohľadnené a nemusia sa priznávať. Prenesené údaje si môžete pozrieť na FinanzOnline. Ak v prípade týchto údajov nie je 
niečo správne alebo niečo chýba, musíte sa za účelom objasnenia obrátiť priamo na príjemcov platieb. Iba tí môžu údaje opraviť alebo 
niečo chýbajúce dodatočne poslať. Pre zohľadnenie cirkevných príspevkov alebo odvodov do poisťovní alebo pre zohľadnenie zaplatených 
mimoriadnych výdavkov zahraničným organizáciám, ktoré sa odchyľujú od prenosu údajov, použite prílohu L 1d.

25.1 Renty alebo trvalé bremená 280

25.2 Náklady na daňové poradenstvo 460
25.3 Odpočet strát                                                                                                             61
 Otvorené odpočty strát z predchádzajúcich rokov (celkový stav všetkých odpočítateľných  
 strát)  

26. Mimoriadne náklady
Na uplatnenie mimoriadnych nákladov, prosím, použite prílohu L 1ab, na uplatnenie mimoriadnych nákladov na deti, prosím, použite 
prílohu (prílohy) L 1k.

27.    Na základe politicky podmieneného prenasledovania mojej osoby v období 1938 až 1945 som vlastníkom preukazu obete a/ 
        alebo úradného osvedčenia. 

28. Výmer nezdaniteľnej čiastky         62

28.1    Nepožadujem výmer nezdaniteľnej čiastky.

28.2    Požadujem nižší ročný výmer nezdaniteľnej čiastky vo výške                          449

Priložte, prosím, k tomuto priznaniu aj všetky prílohy priznania, ktoré sú vo Vašom prípade potrebné:
E 1a/E 1a-K, E 1b, E 1c, E 1kv, E 11, L 1ab, L 1d, L 1k, L 1i ako aj E 108c
Oznámenia
Rodinný bonus Plus a odpočítateľná čiastka samoživiteľa/osamelého rodiča
Pokiaľ boli rodinný bonus Plus alebo odpočítateľná čiastka samoživiteľa/osamelého rodiča, zohľadnené už u zamestnávateľa, musíte o tento bonus 
alebo čiastku požiadať v každom prípade pri ročnom zúčtovaní dane pre zamestnancov/zamestnankýň, pretože inak by mohlo dôjsť k nechcenému 
doplatku. Použite na zohľadnenie rodinného bonusu Plus prílohu L 1k, alebo, v mimoriadnych prípadoch, prílohu L 1k-bF.
Medzištátna výmena informácií
Na základe medzinárodných dojednaní prebieha medzi finančnými správami jednotlivých štátov vzájomná výmena informácií. Takto získavame o 
osobách žijúcich v Rakúsku informácie o ich príjmoch a majetkoch v zahraničí. Taktiež poskytujeme informácie o v Rakúsku získavaných príjmoch, 
alebo v Rakúsku existujúcom majetku, pokiaľ žijú dotknuté osoby v zahraničí.
Originály dokumentov a dokladov
Nezasielajte nám žiadne originálne dokumenty/doklady, pretože ich po elektronickom zaznamenaní a spracovaní zlikvidujeme v súlade s predpismi 
na ochranu údajov! Pre prípadnú kontrolu si podklady ale uschovajte minimálne na 7 rokov.

Vyhlásenie o správnosti a úplnosti
Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky údaje sú pravdivé. Som si vedomý/-á toho, že nesprávne alebo neúplné údaje sú trestne stíhateľné.

Zástupca pre daňové záležitosti (meno a priezvisko/názov, adresa,  
telefónne číslo)

Dátum, podpis
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24.4 Zahraničné straty
  Pri výpočte príjmov boli podľa rakúskeho daňového práva vypočítané zahraničné straty  

 maximálne zohľadnené v rozsahu straty podľa zahraničného daňového práva (Pozor:  
 Identifikačné číslo 746 a/alebo 944 musíte v prípade zohľadnenia zahraničných strát  
 vyplniť v každom prípade)

24.4.1  Zohľadnené straty zo štátov, s ktorými pretrváva rozsiahla úradná pomoc 59 746

24.4.2  Zohľadnené straty zo štátov, s ktorými nepretrváva žiadna rozsiahla úradná pomoc 59 944

24.2 Na príjmy podľa identifikačného čísla 395 pripadá započítateľná daň bez započítateľných  
 daní podľa bodu 10-12 18, 19, 24, 25 bez započítateľných daní podľa bodu 18 a podľa  
 prílohy E 1kv a prílohy L 1i vo výške 57 396

24.3 V príjmoch nie sú zahrnuté: Pozitívne zahraničné príjmy oslobodené od dane s progresívnou  
 výhradou dane, ktoré nie sú obsiahnuté v identifikačnom čísle 453 prílohy L 1i. 58 440

24. Zahraničné príjmy
24.1 V príjmoch sú zahrnuté:
  Zahraničné príjmy, ku ktorým Rakúsku prislúcha zdaňovacie právo, bez príjmov podľa  

 bodu 10-12, podradené body 7, 10 až 13, bez príjmov zo súkromných predajov  
 pozemkov podľa bodu 19, bez príjmov z kapitálového majetku podľa prílohy E 1kv a bez  
 príjmov podľa identifikačného čísla 359 prílohy L 1i 57 395
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  Potvrdzujem, že strata bola vypočítaná na základe riadne vedeného účtovníctva alebo riadne vedeného výkazu príjmov a výdavkov.
   Do roku 2020 spätne prevedená strata z roku 2021 pochádza od iného subjektu podliehajúceho/osoby podliehajúcej daňovej povinnosti  

 (relevantné iba pri dedičskej postupnosti).

Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky údaje sú správne. Som si vedomý/-á toho, že nesprávne alebo neúplné údaje sú trestne stíhateľné.

Zástupca pre daňové záležitosti (meno a priezvisko/názov, adresa,  
telefónne číslo)

Dátum, podpis
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Žiadosť o spätné prevedenie straty do zdaňovacieho roku 2020, resp. 2019 
(§ 124b č. 355 zákona o dani z príjmov EStG 1988 v spojení s nariadením o zohľadnení straty COVID-19, spolkovej zbierky zákonov BGBl II 
č. 405/2020)

1.   Spätné prevedenie straty do zdaňovacieho roku 2020
Žiadam, aby sa straty z prevádzkových príjmov roku 2021 spôsobilé na spätné prevedenie, ktoré nebudú (po pripočítaní prípadne zohľadnenej 
rezervy COVID-19 vo vyrubení dane za rok 2020) pri výpočte celkovej čiastky príjmov v rámci vyrubenia dane za rok 2021 vyrovnané, odpočítali 
pri vyrubení dane za rok 2020 od celkovej čiastky príjmov pred mimoriadnymi výdavkami a mimoriadnymi nákladmi (spätné prevedenie 
straty do roku 2020)

Pri vyrubení dane za rok 2020 treba ako spätné prevedenie straty odpočítať: 1, 2, 4)                                                     eur

Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky údaje sú správne. Som si vedomý/-á toho, že nesprávne alebo neúplné údaje sú trestne stíhateľné.

Zástupca pre daňové záležitosti (meno a priezvisko/názov, adresa,  
telefónne číslo)

Dátum, podpis

2.   Spätné prevedenie straty do zdaňovacieho roku 2019
Žiadam, aby sa straty z prevádzkových príjmov roku 2021 spôsobilé na spätné prevedenie, pokiaľ ich nebolo možné odpočítať v rámci vyrubenia 
dane za rok 2020 (bod 1), odpočítali v rámci vyrubenia dane za rok 2019 od celkovej čiastky príjmov pred mimoriadnymi výdavkami a 
mimoriadnymi nákladmi (spätné prevedenie straty do roku 2019).

Pri vyrubení dane za rok 2019 treba ako spätné prevedenie straty odpočítať: 2, 3, 4)                                                     eur

1) Smerodajnou je vždy absolútna hodnota z bodov a až d (maximálny rozsah nemusíte vyčerpať):
 a. Nevyrovnané straty z prevádzkových príjmov za rok 2021 (záporná celková čiastka prevádzkových príjmov za rok 2021 po pri  

  počítaní prípadne zohľadnenej rezervy COVID-19 vo vyrubení dane za rok 2020)
 b. Záporná celková čiastka príjmov za rok 2021
 c. Kladná celková čiastka príjmov za rok 2020
 d. 5 miliónov eur
2) Spätné uplatnenie straty treba v daňovom priznaní za rok 2021 zohľadniť pri bode 22.3 v identifikačnom čísle 152 ako pripočítateľnú 

čiastku k zápornej celkovej čiastke príjmov.
3) Smerodajnou je vždy najnižšia absolútna hodnota z bodov a až c:
 a. Spätným uplatnením straty 2020 nevyrovnané straty z prevádzkových príjmov za rok 2021, spôsobilé na spätné uplatnenie
 b. Kladná celková čiastka príjmov za rok 2019
 c. 2 milióny eur
4) Ak bol dotknutý rok už právoplatne zdanený, považuje sa táto žiadosť za udalosť so spätným účinkom v zmysle § 295a spolkového  

daňového poriadku BAO a umožňuje zmenu výmeru na zohľadnenie spätného prevedenia straty.

   Do roku 2019 spätne prevedená strata z roku 2021 pochádza od iného subjektu podliehajúceho/osoby podliehajúcej daňovej povinnosti  
 (relevantné iba pri dedičskej postupnosti).

Venujte, prosím, pozornosť nasledovnému:
Túto žiadosť môžete podať iba v prípade odchyľujúceho sa hospodárskeho roka 2020/2021, pokiaľ ste už pri vyrubení daní za 
rok 2020 nepožiadali cestou spätného prevedenia straty o zohľadnenie straty pri vyrubení daní za rok 2019, resp. 2018.

Pro
sím

, v
še

tky
 pot

reb
né ú

daje
 uve
ďte 

v ú
ra

dnom
 

for
mulár

i, t
en

to
 prek

lad
 sl

úži 
len

 ak
o p

od
por

a.




