
Příloha zjišťovacího přiznání E 6 za r. 2021 pro podnikové příjmy
Je-li bez bližšího označení odkazováno na zákonná ustanovení, rozumí se jimi ustanovení (rakouského) zákona o dani z příjmů z r. 1988 
(EStG 1988).

V následujících případech je k této příloze v každém případě nutno přídavně vyplnit přílohu E 6a-1: 
1.  Je uplatňováno paušalování příjmů malých podniků (podle § 17 odst.. 3a).
2.  Ve společnosti má účast kapitalistický společný podnikatel ve smyslu § 23a.
3.  Zisk/ztráta z přílohy E 6a nemá být na účastníky rozdělen/a podle zapsaného účastnického poměru.
4.  Je uplatňována částka zisku osvobozená od daně (vyjma případů plného živnostenského paušalování) nebo probíhá dodatečné zdanění částky  
 zisku osvobozené od daně
5.  V zisku jsou obsaženy kapitálové zisky týkající se podnikových pozemků, na které lze aplikovat zvláštní sazbu daně.
6.  Byl realizován prodej podílu.
7.  Ve zdaňovacím roce končí druhý hospodářský rok.

Podací značka

2021

není-li uplatňováno paušalování
Příjmy ze zemědělské a lesnické činnosti

Mějte, prosím, na paměti: V případě úplného paušalování pro maloobchodní prodejkyně/prodejce potravin nebo smíšeného 
zboží musíte kromě údajů ke společnosti nebo společenství vyplnit jen bod 6. Příjmy z titulu udělení práv zakládat a provozovat vedení  
(§ 107) se do této přílohy nezaznamenávají, ale v případě, kdy účastník uplatní volbu běžného zdanění, tyto zapíše do svého daňového 
přiznání (příloha E 11, K 11).

Příjmy z živnostenského podniku
Příjmy ze samostatné pracovní činnosti
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Řiďte se, prosím, pomocnými pokyny k vyplnění vydanými k této příloze (E 6-Erl).
V rámci zjišťovacího řízení smí být vyplněna pouze jedna tato příloha!

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

NÁZEV OSOBNÍ SPOLEČNOSTI NEBO OSOBNÍHO SPOLEČENSTVÍ 
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1. Současné bydliště
Poštovní směrovací číslo Adresa provozu (místo, ulice, náměstí, č. domu, poschodí, č. dveří)

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

Provozní příjmy (bez vykázání daně z obratu)
Pozor: Nezaznamenávají se sem náhrady za cestovní a jízdní náklady, kompenzované  
provozními náklady ve stejné výši. 9027

3. Zjišťování příjmů na základě paušalování malých podniků (§ 17 odst. 3a, nelze uplatnit na příjmy ze zemědělské a lesnické  
    činnosti) 

v každém případě vyplňte: Kód oboru podle E 2                                                                                                      

 Potvrzujeme, že žádný podílník / spoluvlastník neuplatnil paušalování příjmů malého podniku mimo zjišťování zisku tohoto- 
 společného podniku v některém jiném samostatném podniku (tiskopis E 1a-K).
 Mějte, prosím, na paměti: Paušalování malých podniků lze aplikovat na příjmy ze společného podnikání pouze v případě, že všichni  
 podílníci, kteří mohou toto  paušalování uplatnit v některém jiném samostatném podniku, (tiskopis E 1a-K) možnost paušalování malých  
 podniků nevyužijí (§ 17 odst. 3a ř. 7).

1

1) Zákaz odpočtů podle § 20 odst. 2, musí být u příspěvků na COVID-19, osvobozených od daně zohledněn především v těchto případech:  
 Fixní příspěvek na náklady (kód financování) 800 000 (vč. zálohy kód financování 800 000 - bonus za ztrátu), náhrada ztráty a  
 příspěvek na zkrácenou pracovní dobu „Kurzarbeit“ Ohledně dodatečného zdanění viz zejména okrajová značka 313b směrnice k  
 zákonu o dani z příjmů - EStR 2000).
2) Počítá se k tomu především bonus za ztrátu, pokud se týká měsíců v roce 2021 (viz zejména 313g směrnice k zákonu o dani z příjmů  
 - EStR 2000). Obdržený bonus za ztrátu se zapisuje pod kódem 9090.

Adresát

  Finanční úřad v Rakousku, PO Box 260, 1000 Wien

  Finanční úřad pro velké podniky, PO Box 251, 1000 Wien

2. Příspěvky na COVID 19
Byl čerpán jeden/několik příspěvků na COVID-19, osvobozených od daně, u kterých má být/
je v daňovém výměru za rok 2021 zohledněn zákaz odpočtů podle § 20 odst. 2 1)

  ne                            ano                                     pokud ano, uveďte výši příspěvku/ů: 9341
Byl čerpán jeden/několik zdaněných příspěvků na COVID-19, které je třeba zaznamenat do 
daňového výměru za rok 2021 2)

  ne                            ano                                     pokud ano, uveďte výši příspěvku/ů: 9342
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Ve zdaňovacím období proběhla reorganizace podniku

4. Zjišťování příjmů na základě bilancování, příjmů, výdajů, fakturace nebo paušalování (s výjimkou paušalování příjmů ze  
 zemědělské a lesnické činnosti, paušalování malých podniků a paušalování maloobchodníků s potravinami nebo smíšeným zbožím)
4.1 Údaje o provozu

 Sestavování rozvahy podle          § 4 odst. 1             § 5 2  Úplné účtování typu příjmy/výdaje podle § 4 odst. 3 3

 Brutto systém daně z obratu  netto systém daně z obratu 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

 Paušalování pro sportovkyně/sportovce 10  Paušalování živnostníků nevedoucích účetnictví 11

Klasifikační kód hospodářské činnosti (ÖNACE 2008) podle E 2   12    Smíšený provoz 12

Je podáván návrh podle § 5, odst. 2 
(„volba pokračování״)

Začátek hospodářského roku (DD.MM.RRRR)

Začátek druhého hospodářského roku (DD.MM.RRRR)

Konec hospodářského roku (DD.MM.RRRR)

Konec druhého hospodářského roku (DD.MM.RRRR)

Je odvoláván návrh podle § 5, odst. 2 
(„volba pokračování״) 13

14

14

13

4.2 Zjišťování zisku             15

Výnosy/provozní příjmy a náklady/provozní výdaje je nutno zadávat zásadně bez znaménka plus či minus. Pouze v případě,
pokud u některého z kódů vyjde najevo záporná hodnota, je třeba uvést znaménko záporné hodnoty („-“).
Výnosy/provozní příjmy Údaje v eurech a centech.
Výnosy/provozní příjmy (tržby za zboží/služby) bez těch, jež jsou zahrnuty v oznámení podle  
§ 109a EKR 40-44 včetně vlastní spotřeby (obecná časová hodnota oběžných aktiv)
Pozor: Tento kód musí být vždy vyplněn (§ 61 odst. 5 spolkového daňového řádu - BAO). 
Případně zadejte hodnotu „0“.  16 9040
Výnosy/provozní příjmy, jež jsou zahrnuty v oznámení podle § 109a
EKR 40-44 Pozor: Tento kód musí být vždy vyplněn (§ 61 odst. 5 spolkového daňového  
řádu - BAO). Případně zadejte hodnotu „0“.  17 9050
Výnosy z investic/hodnoty vynětí dlouhodobých aktiv
EKR 460-462 před případným rozpuštěním do bodů 463-465 resp. 783  18 9060
Pouze pro subjekty sestavující rozvahu: Aktivované vlastní výkony
EKR 458-459  19 9070
Pouze pro subjekty sestavující rozvahu: Změny stavu zásob
EKR 450-457  20 9080
Zbývající výnosy/provozní příjmy (např. finanční výnosy, podíly na zisku z vkladu tichého společníka.) - 
účetní zůstatek (V případě brutto systému daně z obratu: včetně připsání daně z obratu  
ve prospěch, avšak bez kódu 9093)   21 9090
Pouze v případě brutto systému daně z obratu: vybraná daň z obratu za dodávky a ostatní 
výkony (Pozor: Vyplňte jen tehdy, jsou-li provozní příjmy uváděny bez daně z obratu)  22 9093

Úhrn výnosů/provozních příjmů (není nutno vyplňovat)
Náklady/provozní výdaje (bez zvláštních provozních výdajů)
Zboží, suroviny, pomocné materiály
EKR 500-539, 580  23 9100
Poskytnutý personál (personál třetích stran) a výkony třetích stran
EKR 570-579, 581, 750-753  24 9110
Personální výdaje („vlastní personál״)
EKR 60-68  25 9120
Odpisy investičního majetku (např. amortizace, předměty drobné a krátkodobé spotřeby 
EKR 700-708), pokud nemají být uvedeny pod kódem 9134 a/nebo 9135.   26  9130

Degresivní odpisy za opotřebení investičního majetku (§ 7 odst. 1a) 9134

Zrychlené odpisy budov (§ 8 odst. 1a) 9135
Pouze pro subjekty sestavující rozvahu: Odpisy oběžných aktiv, pokud tyto převyšují v  
podniku Obvyklé odpisy – EKR 707 – a opravné položky k pohledávkám, pokud nejsou  
zaznamenány pod kódem 9142  29 9140
Pouze pro subjekty sestavující rozvahu za hospodářské roky začínající po 31.12.2020.: 
Dotace /rozpuštění paušálních opravných položek k pohledávkám
Pozor: Při rozpuštění se částka zapisuje se znaménkem minus.   30                                                                  9142
Údržba (udržovací náklady) budov
EKR 72   31 9150

27

28

Paušální sazba na provozní výdaje 
(20% provozních zisků u podniků poskytujících služby, jinak 45%) 9039 –
Předběžný zisk
Tuto částku prosím rozdělte v příloze E6a-1 pod kódem 9914 mezi všechny zúčastněné/podílníky

Vyplňte, prosím,  
v každém případě
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4.3 Opravy a doplnění ke zjišťování zisku podle bodu 3.2 (daňový výpočet více/méně)               47

Pro vypočtení daňového zisku/ztráty je nutno pod bodem 3. vypočtený/vypočtenou zisk/ztrátu - nebyl/a-li vypočten/a již podle daňových  
předpisů - opravit pomocí následujících přiúčtování resp. odúčtování. Opravy zvyšující zisk se zadávají bez znaménka plus, opravy  
snižující zisk se zadávají se záporným znaménkem („-“). Zvláštní provozní příjmy a výdaje se zohledňují v příloze E 6a-1.

Opravy odpisů investičního majetku podle kódu 9130  48 9240

Opravy degresivních odpisů, podle kódu 9134 9268

Opravy ke zrychleným odpisům budov podle kódu 9135 9269
Opravy odpisů oběžných aktiv, pokud tyto převyšují v podniku obvyklé
Překročené odpisy a opravné položky k pohledávkám - kód 9140  49 9250
Pětinová částka opravných položek, zaznamenaná v daňovém výměru za rok 2021 podle § 124b  
ř. 372  písm. a, ve spojení s písm. c („staré pohledávky‟)   50 9273
Pětinová částka rezerv, zaznamenaná v daňovém výměru za rok 2021 podle § 124b ř. 372  
písm. b ve spojení s písm. c („staré pohledávky‟)  51 9274

Opravy nákladů na motorová vozidla  52 9260

Opravy nákladů na nájemném a pachtovném, leasingu (EKR 740-743, 744-747) - kód 9180  53 9270
Opravy výdajů za propagaci a reprezentaci, darů, spropitného
(EKR 765-769) - kód 9200  54 9280

Opravy týkající se darů pod kódy 9243, 9244, 9245, 9246                               40 9317

Příjmy z podnikem držených účastí na společném podnikání - výsledek z přílohy E 61 9237
Při výpočtu kladných příjmů podle kódu 9237 
zohledněné dary z podnikového majetku                                     9249

Zisk/ztráta (nepřipojuje-li se příloha E 6a-1)   46

3)  Upozornění: vyplňujte pouze v případě, není-li vyplňována příloha E 6a-1
4)  Smí být odečteno pouze tehdy, nachází-li se příslušná instituce na seznamu podporovaných zařízení Spolkového ministerstva financí.

Cestovní a jízdní výlohy včetně kilometrovného a diet (bez skutečných nákladů na motorové vozidlo)
EKR 734-737  32 9160
Skutečné náklady na motorová vozidla (bez amortizace, leasingu a kilometrovného)
EKR 732-733  33 9170
Nájemní a pachtovní výdaje, leasing
EKR 740-743, 744-747  34 9180
Provize pro třetí osoby, licenční poplatky
EKR 754-757, 748-749  35 9190
Výdaje za propagaci a reprezentaci, pod kódy 9243 až 9246 
nezapisované dary, spropitná EKR 765-769  36 9200
účetní hodnota odúčtovaných investic
EKR 782  37 9210
úroky a podobné výdaje
EKR 828-834  38 9220

Podíly na zisku pravých tichých společníků ve smyslu § 27, odst. 2, ř. 4 39 9258
Podnikové dary oprávněným výzkumným a vzdělávacím zařízením, muzeím, kulturním zařízením, 
Spolkovému památkovému úřadu, zastřešujícím sportovním svazům zdravotně postižených osob, 
Mezinárodní protikorupční akademii a dalším 3) 40 9243

Podnikové dary dobročinným organizacím, podporovaným sdružením pořádajícím sbírky ad. 3) 4)  40 9244

Podnikové dary organizacím na ochranu životního prostředí a útulkům pro zvířata 3) 4)  40 9245

Podnikové dary spolkům dobrovolných hasičů a zemským hasičským svazům 3) 4) 40 9246

Příspěvky na vybavení obecně prospěšné nadace majetkem 3) 4) 41 9261

Příspěvky Inovační nadaci pro vzdělávání a jejím subnadacím 3) 4) 42 9262
Pod shora uvedenými kódy nezahrnuté ostatní náklady/provozní výdaje (bez paušalovaných  
provozních výdajů), kapitálové změny - účetní zůstatek (V případě brutto systému daně z  
obratu: včetně platebního břemene daně z obratu, avšak bez kódu 9233)  43 9230
Pouze v případě brutto systému daně z obratu: zaplacená daň z obratu za dodávky a ostatní 
výkony (Pozor: smí být vyplněno jen tehdy, jsou-li provozní výdaje uváděny bez daně z obratu)    44 9233

Paušalované provozní výdaje                                                                                                                                  45 9259

Úhrn nákladů/provozních výdajů (není nutno vyplňovat) 
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6. Rozvahové položky (POUZE pro subjekty sestavující rozvahu podle §§ 4 odst. 1 nebo 5)
Soukromá vynětí (po odečtení soukromých vkladů)
EKR 96 (V případě částek záporných hodnot uvádějte, prosím, vždy znaménko minus!)  64 9300
Pozemky a půda
EKR 020-022  65 9310
Budovy na vlastních pozemcích
EKR 030, 031  66 9320
Finanční majetek
EKR 08-09  67 9330
Zásoby
EKR 100-199  68 9340
Pohledávky z dodávek a výkonů
EKR 20-21  69 9350
Ostatní rezervy (bez rezerv na odstupná, penze nebo daně),
pokud nemají být zaznamenány pod kódem 9363 - EKR 304-309  70 9360

Paušální rezerva na ostatní a neurčité závazky  71 9363
Závazky vůči úvěrovým a finančním ústavům
EKR 311-319  72 9370

5. V podnikových příjmech jsou zahrnuty: (Vyplňujte pouze v případě, není-li připojena příloha E 6a-1)

Tuzemské příjmy z přenechání kapitálu, na něž lze aplikovat zvláštní sazbu daně ve výši 25 % 9043

Zahraniční příjmy z přenechání kapitálu, na něž lze aplikovat zvláštní sazbu daně ve výši 25 % 9044

Tuzemské příjmy z přenechání kapitálu, na něž lze aplikovat zvláštní sazbu daně ve výši 27,5 % 9051

Zahraniční příjmy z přenechání kapitálu, na něž lze aplikovat zvláštní sazbu daně ve výši 27,5 % 9052

Kladný účetní zůstatek z kapitálových zisků a ztrát, na něž lze aplikovat zvláštní sazbu daně 9045

Daň z kapitálových výnosů z provozních kapitálových výnosů 9046

Zahraniční kapitálové výnosy, na něž se započítává srážková daň 9048

Započitatelná zahraniční srážková daň z provozních kapitálových výnosů 9047

E 6a-CZ-2021

Zohlednění příjmů podléhajících zvláštní sazbě daně, z realizovaných zvýšení hodnot podnikového  
kapitálového majetku a derivátů (kapitálové zisky resp. ztráty)      56

Opravy příjmů z realizovaných zvýšení hodnoty a z derivátů (kapitálové zisky resp. ztráty)          57 9305
Upozornění: V případě  
záporného účetního zůstatku 
se 45% této částky zapíše bez 
znaménka plus nebo minus 
pod kódem 9289. Kladný účetní 
zůstatek se vykazuje pouze pod 
bodem 5, pod kódem 9045 
(nebo pod kódy 9763, 7763 
v příloze E 6a-1); pod kódem 
9289 se nesmí nic zapisovat.

Kapitálové zisky   

Kapitálové ztráty  

Celkový součet                      58 9289 +
 Došlo ke změně způsobu zjišťování výše zisku (§ 4, odst. 10).

  Výše zisku při přechodu/ztráty při přechodu (ztráty v plné výši, nemá-li být prováděn zápis  
 pod kódem 9242)  59 9010

Sedminové částky ze ztráty při přechodu v aktuálním roce a/nebo v předchozím roce  60 9242 – 

Ostatní změny - saldo  61 9290

Zisk/ztráta po provedení výše uvedených oprav a doplnění (nemusí být vyplněno)

 Podnik (jeho část) ve společném podnikání byl prodán nebo byla ukončena jeho činnost
 Výše zisku z prodeje (před částkou osvobozenou z daně)/ztráty z prodeje  62 9020

Částka osvobozená od daně ze zisku z prodeje podle § 24, odst. 4 9021 –

Výše zisku nebo ztráty určené k vyloučení  63 9030

Daňový(á) zisk/ztráta (nepřipojuje-li se příloha E 6a-1)  46

Oprava týkající se příspěvků na vybavení obecně prospěšné nadace majetkem - kód 9261          41 9322

Opravy týkající se příspěvků Inovační nadaci pro vzdělávání a jejím subnadacím - kód 9262          42 9325
Opravy týkající se úplat za pracovní výkony a výkony ze smluv o provedení díla (§ 20 odst. 1, 
ř. 7 a 8)   55 9257
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Daňové zastoupení (jméno/název, adresa, telefonní číslo)

Datum, podpis

Příloha E 6a-1 není připojena. 

Příloha E 6a-1 je připojena. Rozdělení příjmů probíhá v souladu s touto přílohou.

76

76

9. Rozdělení zisku/ztráty na účastníky pro informační účely (nemusí být vyplněno)
Mějte, prosím, na paměti, že rozdělení zisku/ztráty ve výměru, v případech, v nichž není vyžadována příloha E 6a-1,
probíhá podle zapsaného účastnického poměru, jinak podle přílohy E 6a-1.
Účastník

Jméno:

Daňové identifikační číslo:

Poměrný zisk/ztráta
Účastník

Jméno:

Daňové identifikační číslo:

Poměrný zisk/ztráta

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Neodevzdávejte, prosím, originály dokumentů/dokladů, neboť veškeré příchozí písemnosti jsou na  
finančním úřadu po elektronické konverzi zlikvidovány v souladu s pravidly na ochranu osobních 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.

Účastník

Jméno:

Daňové identifikační číslo:
Je podáván návrh podle § 24, odst. 6 (zvýhodnění 
budovy při zanechání/vzdání se podniku)  74

8. Zjištění ke zdanění účastníků (Vyplňujte jen v případě, že nepřipojujete přílohu E 6a-1!)          75

Účastník

Jméno:

Daňové identifikační číslo:
Je podáván návrh podle § 24, odst. 6 (zvýhodnění 
budovy při zanechání/vzdání se podniku)  74

7. Příjmy z úplného paušalování pro maloobchodní prodejkyně/prodejce potravin nebo smíšeného zboží  73

Paušálně zjišťované příjmy 9006

Po kódem 9006 je zahrnuta základní částka osvobozená od daně ve výši 5) 9007
 Došlo ke změně způsobu zjišťování výše zisku (§ 4, odst. 10).

 Výše zisku při přechodu/ztráty při přechodu (ztráty v plné výši)  59 9010

Sedminové částky ze ztráty při přechodu v aktuálním roce a/nebo v předchozím roce  60 9242 –
 Podnik (jeho část) byl prodán nebo ukončil činnost

 Výše zisku z prodeje (před částkou osvobozenou z daně)/ztráty z prodeje 9020

Částka osvobozená od daně ze zisku z prodeje podle § 24, odst. 4 9021
  Je podáván návrh podle § 24, odst. 6 (zvýhodnění budovy při zanechání/vzdání se podniku)   74

  Ve zdaňovacím období proběhla reorganizace podniku

5) Při výpočtu pod kódem 9006 musí být zohledněna základní částka osvobozená od daně a musí být vykázána pod kódem 9007. Pod 
kódem 9221 (E 6a-1) nesmí zápis proběhnout. 
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