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Spremna opomba

2021

Priloga k napovedi za odmero dohodnine E 1 za samostojne podjetnice/
samostojne podjetnike (poslovni prihodki) za 2021
Če se brez podrobnejšega opisa napotuje na zakonska določila, se pod tem pojmom razume Zakon o davku od dohodkov 1988 
(EStG 1988).

Prosimo, upoštevajte Pomoč za izpolnjevanje obrazcev k tej prilogi (E 2). Za vsako poslovno enoto in vsako tržno  
leto izpolnite eno prilogo! 

Prihodki iz kmetijstva in gozdarstva,
če povprečnina ne bo koriščena

prihodki iz samostojnega dela

1) Prosimo, da tukaj navedete 10-mestno številko zavarovanja, ki jo izda avstrijski nosilec socialnega zavarovanja.
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Ustrezno odkljukajte!
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Davčna številka

DRUŽINSKO IME ALI PRIIMEK

IME NAZIV

10-mestna številka socialnega zavarovanja v  
skladu z e-kartico 1) 

D D M M L L L L

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

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.

Prihodki iz poslovne dejavnosti
Prosimo upoštevajte: Pri polni povprečnini za trgovce z živili ali trgovce z mešanim blagom morate poleg navedb o osebi 
izpolniti tudi točko 6. 
Če se dobiček ugotavlja izključno z povprečnino za lastnike majhnih podjetij, potem je ni dovoljeno uveljavljati v partnerstvu.

1. Trenuten naslov

2. Podatki o podjetju

Poštna številka

Država (izpolniti samo, če ni Avstrija)

Naslov podjetja (kraj, ulica, mesto, hišna štev., stopnišče, štev. vrat)

Za

  Finanzamt Österreich, Postfach 260, 1000 Dunaj

  Finanzamt für Großbetriebe, Postfact 251, 1000 Dunaj

Bilanciranje v skladu z

neto sistemom DDV

1. odst., 4. čl.

bruto sistemom DDV

Vlagam zahtevek v skladu s 2. odst., 5. čl. 
(„Možnost nadaljevanja״)

Začetek tržnega leta (DD.MM.LLLL) Konec tržnega leta (DD.MM.LLLL)

Povprečnina za gostinstvo Povprečnina za lekarne

Povprečnina za umetnice/umetnike, pisateljice/pisatelje Povprečnina za trgovske zastopnike

Povprečnina za športnike

Oznaka dejavnosti (ÖNACE 2008) v skladu z E 2. Prosimo, obvezno izpolniti!

5. čl. Popoln izračun prejemkov in izdatkov v skladu s 3. odst., 4. čl.

Osnovna povprečnina v skladu s 1. odst. 17. člena

Vlagam zahtevek v skladu z 2. odst., 5. čl. („Možnost 
nadaljevanja״) se prekliče

Povprečnina za podjetja, ki poslujejo brez knjigovodstva

Mešano podjetje
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Povprečnina za lastnike majhnih podjetij (samo) pri prodaji/opustitvi podjetja in/ali prehodnem dobičku/izgubi. 12Pro
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3. Ugotavljanje dobička  18

Načeloma je treba donose/prihodke iz poslovanja in stroške/izdatke navesti brez predznakov. Samo, če je pri številčni oznaki ugotovljena 
negativna vrednost, potem je treba vnesti negativni predznak („-״) .
Donosi/prihodki iz poslovanja Zneski v evrih in centih
Donosi/prihodki iz poslovanja (prihodki od blaga/storitev) brez takšnih, ki so vključeni že v obvestilo 
v skladu s 109a. čl. - EKR 40-44 - vključno z lastno porabo (zneski rezerv obratnega premoženja) 
Pozor: To številčno oznako je prav tako treba izpolniti (5. odst. 61. čl. avstrijskega Zveznega 
državnega zakonika - BAO). Po potrebi vnesite vrednost „0“. 19 9040
Donosi/prihodki iz poslovanja, ki so vključeni v obvestilo v skladu s 109a. členom 
EKR 40-44 Pozor: To številčno oznako je prav tako treba izpolniti (5. odst. 61. čl. avstrijskega 
Zveznega državnega zakonika - BAO).  Po potrebi vnesite vrednost „0“.) 20 9050
Prihodki naložb/zneski rezerv iz osnovnih sredstev
EKR 460-462 pred razdelitvijo na 463-465 oz. 783 21 9060
Samo za tiste, ki pripravljajo bilanco: Aktivirane lastne storitve
EKR 458-459 22 9070
Samo za tiste, ki pripravljajo bilanco: Spremembe zalog
EKR 450-457 23 9080
Preostali donosi/prihodki iz poslovanja (npr. finančni donosi, deleži dobička iz tihe udeležbe) - saldo 
(pri bruto sistemu DDV: vklj. z DDV dobropisom, vsekakor brez številčne oznake 9093)  24 9090
Samo pri bruto sistemu DDV: plačani DDV za dobave in druge storitve 
(Pozor: Izpolniti samo, kadar se prihodki iz poslovanja navajajo brez DDV) 25 9093

Vsota donosov/prihodkov iz poslovanja (ni potrebno izpolniti)
Stroški/izdatki
Blago, surovine, pomožna sredstva
EKR 500-539, 580 26 9100
Zagotovljeno osebje (zunanje osebje) in zunanje storitve
EKR 570-579, 581, 750-753 27 9110
Stroški osebja („lastno osebje״)
EKR 60-68 28 9120
Odpisi za osnovna sredstva (npr. AfA, blago nižje vrednosti,  
EKR 700 - 708), če se ne vnese v številčno oznako 9134 in/ali 9135. 29 9130

Degresivna amortizacija za obrabo (1.a. odst., 7. čl.) 30 9134

Pospešen odpis stavb (1.a. odst., 8, čl.) 31 9135
Samo za tiste, ki pripravljajo bilanco: Odpisi za obratno premoženje, če ti
Običajni odpisi presegajo – EKR 707 – in popravke vrednosti do terjatev, če se ne vnesejo v  
številčno oznako 9142 32 9140
Samo za tiste, ki pripravljajo bilanco za tržna leta, ki se začnejo po 31.12.2020: 
Rezervacije/prekinitev rezervacije pavšalnih povprečnih popravkov za terjatve
Pozor: V primeru prekinitev rezervacije je potrebno vnesti znesek z negativnim predznakom. 33 9142
Vzdrževanja (stroški ohranjanja) za stavbe
EKR 72 34 9150
Stroški potovanj in voženj vklj. s kilometrino in prehrano (brez dejanskih stroškov vozil)
EKR 734-737 35 9160
Dejanski stroški vozil (brez večletnih sporazumov o financiranju amortizacije za obrabo - AfA, 
lizinga in kilometrine) EKR 732-733 36 9170
Stroški najema in zakupa, lizing
EKR 740-743, 744-747 37 9180
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  Vlagam zahtevek v skladu z 6. odst., 24. čl. (davčna olajšava za objekte v primeru opustitve) 16

  Vlagam vlogo za razbremenitev dvojnega obdavčenja na podlagi uredbe Zveznega uradnega lista. II št. 474/2002. 17

  V obdobju odmere je prišlo do reorganizacije

2)	 Še	posebej	v	naslednjih	primerih	neobdavčenih	podpor COVID-19 je potrebno upoštevati prepoved odbitka v skladu z 2. odst., 20. čl.:  
 Dodatek za fiksne stroške (FKZ) 800.000 (vklj. s predplačilom FKZ 800.000 bonusa za izpad), nadomestilo izgube, pomoč za delo s  
 skrajšanim delovnim časom. Za znižanje stroškov, glejte še posebej Rz 313b, EStR 2000.
3) Sem šteje posebej bonus za izpad, v kolikor se nanaša na mesece v letu 2021 (prim. še posebej Rz 313g EStR 2000). Znesek  
 prejetega bonusa za izpad je potrebno vnesti v številni oznaki 9090.

Prejeta je bila ena/več naobdavčenih podpor za COVID-19, za katero/katere je treba upoštevati 
prepoved odbitka v skladu z 2. odst., 20. čl. Pri napovedi za 2021.2)

  ne                            da                                        če da, potem navesti višini podpore: 9341
Prejeta je bila ena/več obdavčenih podpor za COVID-19, katero/katere je treba upoštevati pri 
odmeri za leto 2021 3)

  ne                            da                                        če da, potem navesti višini podpore: 9342
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4. Popravki in dopolnitve k ugotavljanju dobička v skladu s točko 3 (davčni izračun večje/manjše vrednosti)   51

Popravki z zvišanjem dobička se navedejo brez predznakov, popravki z znižanjem dobička se vnesejo z negativnim predznakom („-״).

Popravki za odpise na osnovna sredstva v skladu s številčno oznako 9130 52 9240

Popravki za degresivne odpise v skladu s številčno oznako 9134 9268

Popravki za pospeš. odpis stavb v skladu s številčno oznako 9135 9269
Popravki za odpise obratnega premoženja, če ti presegajo običajne odpise podjetja in popravki 
vrednosti k terjatvam - številčna oznaka 9140.  53 9250
Znesek petine popravka vrednosti, katerega je treba zajeti pri odmeri 2021 v skladu z tč. a v  
povezavi z tč. c, 372. vrstice, 124b čl. („staro stanje terjatev‟)  54 9273
Znesek petine rezervacije, katerega je treba zajeti pri odmeri 2021 v skladu z tč. b v povezavi  
z tč. c, 372. vrstice, 124b čl. („stari zneski‟) 55 9274

E 1a-SI-2021

9249

Prejemki iz poslovnih udeležb v partnerstvih - 
Rezultat iz Priloge E 11 9237
Pri ugotavljanju pozitivnih prihodkov v skladu s številčno oznako  
9237 upoštevane donacije iz poslovnih sredstev                    
Dobiček/izguba [če se ne izvedejo popravki in dopolnitve v skladu s točko 4,  
prosimo, da ta znesek prevzamete v obrazec E 1, v točke 10), 11) ali 12).] 50

Poslovne donacije za raziskovalne in učne ustanove, muzeje, kulturne ustanove in Zvezni  
urad za spomeniško varstvo, krovne zveze za športno udejstvovanje invalidov, mednarodna  
protikorupcijska akademija ipd. 5)      45 9243
Poslovne donacije dobrodelnim organizacijam, upravičenim združenjem za zbiranje donacij in 
drugo 5) 6)   45 9244

Poslovne donacije organizacijam za varstvo okolja in zavetiščem za živali 5) 6) 45 9245

Poslovne donacije prostovoljnim gasilskim društvom in deželnim gasilskim združenjem 5) 6) 45 9246

Podpore za opremo dobrodelnega sklada 5) 6)       46 9261

Podpore za sklade na področju inovacij za izobraževanje in njihove podsklade 5) 6)      47 9262
Preostali stroški/izdatki ki niso zajeti v zgornjih številčnih oznakah (brez povprečnih izdatkov),  
kapitalske spremembe - saldo (Pri bruto sistemu DDV: vklj. z DDV plačilnim bremenom,  
vendar brez številčne oznake 9233) 48 9230
Samo pri bruto sistemu DDV: plačani DDV za dobave in druge storitve  
(Pozor: izpolniti samo, kadar se prihodki iz poslovanja navajajo brez DDV) 25 9233

Povprečni poslovni izdatki  49 9259

Vsota stroškov/izdatkov (ni treba izpolniti)

4) Izdatki/stroški so odbitni samo, kadar se delovna soba nahaja v središču celotne poslovne dejavnosti.
5) Prosimo, upoštevajte: Tukaj vneseni zneski ne smejo biti vsebovani v elektronskem posredovanju podatkov za posebne izdatke  
 finančnemu uradu. Če se to zgodi, potem je potrebno zahtevati popravek posredovanih podatkov za posebne izdatke. V ta namen  
 uporabite obrazec L 1d. 
6)  Samo odbitno, kadar se ustrezna ustanova nahaja na seznamu upravičenih ustanov za darovanje Zveznega ministrstva za finance.

Provizije tretjim, licenčnine
EKR 754-757, 748-749 38 9190
Stroški oglaševanja in reprezentance, ne v številčnih oznakah 9243 do 9246 
vključene donacije, napitnine   EKR 765-769                                         39 9200
Knjigovodska vrednost preteklih sredstev
EKR 782 40 9210
Obresti in podobni izdatki
EKR 828-834 41 9220

Deleži dobička pravih tihih družbenikov v skladu s 4. vrst., 2. odst., 27. čl. 42 9258
Lastni prispevki za obvezno zavarovanje, prispevki za oskrbovalne in podporne ustanove in  
prispevki za zavarovanje samostojnih podjetnikov 43 9225

Izdatki/stroški za delovne sobe 4) 44 9275
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E 1a, stran 4, različica z dne 05.11.2021E 1a-SI-2021

Prihodki od prodaje, odvzema, pripisa ali odpisa poslovnih zemljišč, ki niso tarifno obdavčljivi      64

Popravki za prihodke iz prodaje, odvzema ali pripisa ali odpisa poslovnih zemljišč, ki niso tarifno 
obdavčljiva 65 9285
Napotek za vnos 
v številčno oznako 
9316: Pri pozitivnem 
saldu se ta vnese z 
minusom, pri  
negativnem saldu  
s 40 % tega salda  
s plusom.

Substančni dobiček (substančni  
dobički) v skladu s 30. čl.            

                                               

Saldo 
pozitivni/ 66

negativni saldo 9316
 Prihodki iz zagotavljanja pravic za priključke, ki niso vneseni v točki 3 (107. čl.), ki 
  se obdavčijo v obsegu 33 % izplačilnega zneska (brez DDV)
  v višini, ki je dokazana v strokovni oceni
 (izvajanje možnosti rednega obdavčenja v skladu z 11. odst. 107. čl.)                        67 9326

  Sprememba načina ugotavljanja dobička (10. odst., 4. čl.) je bila izvedena.
 Višina prehodnega dobička/prehodne izgube
 (Izgube v polni višini, kadar se ne izvede vnos v številčno oznako 9242) 68 9010

Sedminski deleži iz prehodne izgube tekočega leta in/ali predhodnega leta 69 9242

Pribitek/odbitek v skladu z 2. odst. 4. člena 70 9247

Druge spremembe - saldo 71 9290
Dobiček/izguba po izvedbi zgornjih popravkov in dopolnitev  
(ni treba izpolniti)

Prihodki iz poslovnih finančnih naložb, ki niso tarifno obdavčljivi
a) Odbitek končno obdavčenih oz. s posebno davčno stopnjo obdavčenih prihodkov iz 
 prepustitve kapitala (kapitalski donosi) 60 9283  

 

b) Upoštevanje prihodkov, za katere velja posebna davčna stopnja iz izvedenih povišanj vrednosti in derivatov (substančni 
 dobički oz. izgube)                                                         61

Popravki k prihodkom iz izvedenih povišanj vrednosti in derivatov (substančni dobički oz. izgube)  62 9305  
Napotek za vnos 
v številčno oznako 
9289: Pri pozitivnem 
saldu se ta vnese  
z minusom, pri  
negativnem saldu  
s 45 % tega salda  
s plusom.

Substančni dobički  

Substančne izgube 

Saldo   
pozitivni/ 63

negativni saldo 9289

Popravki za stroške vozil 56 9260
Popravki stroškov najema, zakupa in lizinga (EKR 740-743, 744-747)   
številčna oznaka 9180 57 9270
Popravki izdatkov za oglaševanje in reprezentanco, donacije, napitnine
(EKR 765-769) - številčna oznaka 9200 58 9280

Popravki, ki se nanašajo na donacije v številčnih oznakah 9243, 9244, 9245, 9246 45 9317
Popravek, ki se nanaša na državno pomoč za opremo dobrodelnega sklada - številčna  
oznaka 9261 46 9322
Popravki, ki se nanašajo na podporo za sklade na področju donacij za izobraževanje in njihove 
podsklade - številčna oznaka 9262 47 9325
Popravki, ki se nanašajo na plačila za delovne storitve in storitve dela  
(7. in 8. vrst., 1. odst., 20. čl.) 59 9257

Olajšava za dobiček     72

Osnovna davčna olajšava (kadar se ne izkorišča popolno povprečnino za trgovce z živili/trgovce  
z mešanim blagom v skladu s točko 6) 73 9221

  Odpovedujemo se osnovni olajšavi 74

Investicijsko pogojena olajšava za dobiček za gospodarske dobrine 
Pozor: Vnos je pogoj za upoštevanje davčne olajšave 75 9227
Investicijsko pogojena davčna olajšava za dobiček od vrednostnih papirjev 
Pozor: Vnos je pogoj za upoštevanje davčne olajšave 76 9229

Olajšava za dobiček, za katerega se naknadno obračuna davek 77 9234

Substančna izguba 
(substančne izgube)
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E 1a, stran 5, različica z dne 05.11.2021E 1a-SI-2021

6. Prihodki iz gospodarske polne povprečnine za trgovce z živili/trgovce z mešanim blagom   91

Povprečno ugotovljeni prihodki 9006

V številčni oznaki 9006 je vsebovana osnovna davčna olajšava v višini 9007
  Sprememba načina ugotavljanja dobička (10. odst., 4. čl.) je bila izvedena.

 Višina prehodnega dobička/prehodne izgube
 (Izgube v polni višini, kadar se ne izvede vnos v številčno oznako 9242) 68 9010

Zneski sedmin iz prehodne izgube tekočega leta in/ali predhodnega leta 69 9242
  Obrat (ali njegov del) je bil prodan ali opuščen

 Višina dobička od prodaje (pred olajšavo)/izgube od prodaje 78 9020

Olajšava za dobiček od prodaje v skladu s 4. odst., 24. čl. 79 9021
  Vlagam zahtevek v skladu z 6. odst., 24. čl. (davčna olajšava za objekte v primeru opustitve)      16

  V obdobju odmere je prišlo do reorganizacije

Datum, podpis

Davčno zastopanje (naziv, naslov, številka telefona)

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.

5. Bilančne postavke (SAMO za tiste, ki pripravljajo bilanco v skladu s 1. ali 5. odst. 4. čl.)
Zasebni odjemi (z odbitkom zasebnih vložkov)
EKR 96 (Prosimo, da pri negativnih zneskih obvezno navedete predznak!) 82 9300
Zemljišča in posesti
EKR 020-022  83 9310
Objekti na enem zemljišču
EKR 030, 031 84 9320
Finančne naložbe
EKR 08-09 85 9330
Zaloge
EKR 100-199 86 9340
Terjatve iz dobav in storitev
EKR 20-21 87 9350
Druge rezervacije (brez rezervacij za odpravnine, pokojnine in davke), če se ne vnesejo v  
številčno oznako 9363 - EKR 304 – 309 88 9360

Pavšalne rezervacije za druge negotove obveznosti   89 9363
Obveznosti do kreditnih institucij in finančnih institucij
EKR 311-319 90 9370

Prodaja/opustitev poslovne enote, prejemki, ki jih je treba izkazati
  Obrat (ali njegov del) je bil prodan ali opuščen

 Višina dobička od prodaje (pred olajšavo)/izgube od prodaje 78 9020

Olajšava za dobiček od prodaje v skladu s 4. odst., 24. čl. 79 9021

Višina dobička ali izgube za izkaz 80 9030
Davčni dobiček/izguba 

[Prosimo, da ta znesek prevzamete v obrazec E 1, točke 10), 11) ali 12).] 81
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