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Finančnej správe Záznam o prijatí

2021
Vyplňte, prosím, VEĽKÝMI PÍSMENAMI a iba čiernou alebo modrou farbou. Údaje o čiastkach v eurách a eurocentoch (zarovnané k 
pravému okraju).
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Zákonné ustanovenia bez bližšieho označenia sa vzťahujú na zákon o dani z obratu z r. 1994 (UStG 1994).
Bližšie vysvetlenia nájdete v pomocníkovi pri vypĺňaní U 1a. 
Informácie o elektronickom podaní priznania nájdete na bmf.gv.at alebo priamo na FinanzOnline (https://finanzonline.bmf.gv.at). 
Informácie týkajúce sa dane z obratu nájdete na www.bmf.gv.at pod Findok – Richtlinien (Umsatzsteuerrichtlinien 2000) /Findok – 
Smernice (smernice k dani z obratu 2000), ako aj pod Steuern – Selbstständige Unternehmer – Umsatzsteuer /Dane – Samostatne 
zárobkovo činní podnikatelia – daň z obratu.

Daňové priznanie k dani z obratu za rok 2021
Čo sa hodí, prosím, označte krížikom!

ADRESA a telefónne číslo

Do podniku patria aj dcérske/koncernové spoločnosti

      nie 
 áno  ak áno, počet dcérskych/koncernových spoločností 

 
Od kalendárneho roka sa odlišujúci hospodársky rok (vyplniť iba v týchto prípadoch)
Priznávajú sa obraty z hospodárskeho roka

od  do     a  od     do 

Výpočet DPH: Vymeriavací základ 1)

Čiastky v eurách a eurocentoch
Dodávky, ostatné výkony a služby, ako aj vlastná spotreba  1
 a)  celková čiastka vymeriavacích základov vymeriavacieho obdobia 2021 za dodávky ako  

 aj ostatné výkony a služby (bez následne uvedenej vlastnej spotreby) vrátane záloh  
 (vždy bez DPH) 000

 b)  s pripočítaním vlastnej spotreby (§ 1 ods. 1 č. 2, § 3 ods. 2 a § 3a ods. 1a)  2 001
 c)  s odpočítaním obratov, pre ktoré daňový dlh podľa § 19 ods. 1 druhá veta ako aj  

 podľa § 19 ods. 1a, 1b, 1c, 1d a 1e prešiel na príjemcu výkonu/služby/tovaru.  3 021

Suma
Z toho oslobodené od dane SO zrážkou vstupnej DPH podľa
 a)  § 6 ods. 1 č. 1 v spojení s § 7 (vývozy)  4 011

 b)  § 6 ods. 1 č. 1 v spojení s § 8 (zušľachťovanie za mzdu)  5 012
 c)  § 6 ods. 1 č. 2 až 6, ako aj § 23 ods. 5 (námorná plavba, letecká doprava, cezhraničná  

 preprava osôb, diplomati, vopred vykonané výkony v súvislosti s cestovaním na území  
 tretích štátov atď.), § 28 ods. 54 (nulová sadzba pri dodaní ochranných masiek od  
 22. 1. 2021 do 31. 12. 2022) a § 28 ods. 53 č. 3 (diagnostika COVID-19 in vitro  
 očkovacie látky od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022)  6 015

 d)  čl. 6 ods. 1 (dodávky v rámci Spoločenstva bez dodávok vozidiel, ktoré sú osobitne  
 uvádzané následne)  7 017

 e)  čl. 6 ods. 1, pokiaľ sa uskutočnili dodávky nových vozidiel odberateľom bez IČ DPH,  
 resp. prostredníctvom dodávateľov vozidiel podľa čl. 2.  8 018

1) Pokiaľ nie sú záporné znamienka predtlačené, treba ich vložiť pri vypĺňaní priznania.

Z toho oslobodené od dane BEZ zrážky vstupnej DPH podľa
 a) § 6 ods. 1 č. 9 písm. a (obraty z pozemkov)  9 019

 b) § 6 ods. 1 č. 27 (drobní podnikatelia)  10 016

 c) § 6 ods. 1 č.  (ostatné obraty oslobodené od dane bez zrážky vstupnej DPH)  11 020
Celková čiastka dani podliehajúcich dodávok, ostatných výkonov/služieb a vlastnej dani 
podliehajúcej spotreby (vrátane dani podliehajúcich záloh)
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Vymeriavací základ DPH
Z toho sa má zdaniť:
 20% základnou sadzbou dane  12 022

 10% zníženou sadzbou dane  13 029

 13% zníženou sadzbou dane 006

 19% sadzbou dane v oblastiach Jungholz a Mittelberg  15 037
 10 % sadzbou dodatkovej dane pre paušalizované  

podniky poľnohospodárstva a lesného hospodárstva  16 052
 7% sadzbou dodatkovej dane pre podniky v sektore 

poľnohospodárstva a lesného hospodárstva využívajúce 
paušalizáciu  17  007

 5 % za obraty podľa § 28 ods. 52 č. 1 od 1. 7. 2020 do 
31. 12. 2021, resp. v prípade novín a iných periodických 
tlačovín do 31. 12. 2020 17  009

Ďalej na zdanenie:
Daňový dlh podľa § 11 ods. 12 a 14, § 16 ods. 2 ako aj podľa čl. 7 ods. 4  18 056

Daňový dlh podľa § 19 ods. 1 druhá veta, § 19 ods. 1c, 1e ako aj podľa čl. 25 ods. 5  19 057

Daňový dlh podľa § 19 ods. 1a (stavebné služby/výkony)  20 048
Daňový dlh podľa § 19 ods. 1b (zaisťovací majetok, vlastníctvo s výhradou a
pozemky v nútenej exekučnej dražbe)  20 044
Daňový dlh podľa § 19 ods. 1d (šrot a odpadový materiál, nariadenie spolkovej zbierky zákonov 
BGBl. II č. 129/2007; herné konzoly, notebooky, tablety, plyn a elektrina, certifikáty na plyn a 
elektrinu, kovy, investičné zlato, nariadenie spolkovej zbierky zákonov BGBl. II č. 369/2013.  20 032
Nadobudnutia v rámci Spoločenstva:
 Celková čiastka vymeriavacích základov pre  

nadobudnutia v rámci Spoločenstva  21

Vymeriavací základ

070
 Z toho oslobodené od dane podľa čl. 6 ods. 2 a § 28 ods. 54  

(nulová sadzba pre nadobudnutia ochranných masiek v  
rámci Spoločenstva od 22. 1. 2021 až do 31. 12. 2021) 
a § 28 ods. 53 č. 3 (diagnostika COVID-19 iIn vitro a  
očkovacie látky od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022)  22 071

Celková čiastka dani podliehajúcich nadobudnutí v rámci Spoločenstva
Z toho sa má zdaniť s:  23

 20% základnou sadzbou dane 072

 10% zníženou sadzbou dane 073

 13% zníženou sadzbou dane 008

 19% sadzbou dane v oblastiach Jungholz a Mittelberg 088
 5 % za obraty podľa § 28 ods. 52 č. 1 od 1. 7. 2020 do 

31. 12. 2021, resp. v prípade novín a iných periodických 
tlačovín do 31. 12. 2020 010

Nezdaniteľné nadobudnutia:  24

 Nadobudnutia podľa čl. 3 ods. 8 druhá veta, ktoré už boli 
zdanené v členskom štáte miesta určenia 076

 Nadobudnutia podľa čl. 3 ods. 8 druhá veta, ktoré sa  
podľa čl. 25 ods. 2 v tuzemsku považujú za zdanené 077

Medzisúčet (DPH)
Výpočet odpočítateľnej DPH na vstupe:  25

 Celková čiastka DPH na vstupe [vrátane paušálne určenej DPH na vstupe (identifikačné 
čísla 084, 085, 086, 078, 068, 079) ale bez ostatných osobitne uvádzaných čiastok DPH 
na vstupe (identifikačné čísla 061, 083, 065, 066, 082, 087, 089, 064, 063, 067)] 060

 V identifikačnom čísle 060 obsiahnutá paušálne určená DPH na vstupe:  26

 a) paušalizovanie podľa § 14 ods. 1 č. 1 (základné paušalizovanie) 084

  b) lekárnici, nariadenie spolkovej zbierky zákonov BGBl. II č. 229/1999 085
  c) určité skupiny podnikov, nariadenie spolkovej zbierky zákonov BGBl. č. 627/1983,  

       nariadenie spolkovej zbierky zákonov BGBl. II č. 48/2014 086
  d) maloobchodníci s potravinami alebo miešaným tovarom, nariadenie spolkovej zbierky  

     zákonov BGBl. II č. 228/1999 078

  e) obchodní zástupcovia, nariadenie spolkovej zbierky zákonov BGBl. II č. 95/2000 068

  f) umelci a spisovatelia, nariadenie spolkovej zbierky zákonov BGBl. II č. 417/2000 079
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Osobitne uvádzané čiastky DPH na vstupe:  27

DPH na vstupe týkajúca sa zaplatenej dovoznej DPH (§ 12 ods. 1 č. 2 písm. a) 061
DPH na vstupe týkajúca sa dlžnej, na účte pre odvody zaúčtovanej dovoznej DPH  
(§ 12 ods. 1 č. 2 písm. b)  28 083

DPH na vstupe z nadobudnutí v rámci Spoločenstva  29 065
DPH na vstupe sa týkajúca daňového dlhu podľa § 19 ods. 1 druhá veta, § 19 ods. 1c,  
1e ako aj podľa čl. 25 ods. 5  30 066

DPH na vstupe týkajúca sa daňového dlhu podľa § 19 ods. 1a (stavebné služby/výkony)  30 082
DPH na vstupe týkajúca sa daňového dlhu podľa § 19 ods. 1b (vlastníctvo na zábezpeku,
vlastníctvo s výhradou a pozemky v nútenej exekučnej dražbe)  30 087
DPH na vstupe týkajúca sa daňového dlhu podľa § 19 ods. 1d (šrot a odpadový materiál,  
nariadenie spolkovej zbierky zákonov BGBl. II č. 129/2007; herné konzoly, notebooky, 
tablety, plyn a elektrina, certifikáty na plyn a elektrinu, kovy, investované zlato, nariadenie 
spolkovej zbierky zákonov BGBl. II č. 369/2013.  30 089
DPH na vstupe za dodávky nových vozidiel v rámci Spoločenstva dodávateľmi vozidiel  
podľa čl. 2  31 064

Z toho podľa § 12 ods. 3 v spojení s ods. 4 a 5 neodpočítateľné  32 062

Oprava podľa § 12 ods. 10 a 11  33 063

Oprava podľa § 16  34 067

Celková čiastka odpočítateľnej DPH na vstupe

Ostatné opravy  35 090

 Platobné bremeno (kladné znamienko)       Dobropis (záporné znamienko) 095
 Toho sa týkajúce zaplatené zálohové platby (záporné znamienko), resp. realizované dobropisy 
 (kladné znamienko)

Vychádza        Zvyšný dlh       Dobropis

Pretrváva príspevok na komoru 
(§ 122 zákona o hospodárskej komore):   áno   

Príspevok na komoru bol v roku 2021 zaplatený:
(vyplniť iba vtedy, ak nepretrváva odlišujúci sa hospodársky rok)

Vyhlasujem, že som vyššie uvedené údaje vyplnil/vyplnila podľa najlepšieho vedomia a svedomia správne a úplne. Som si vedomý/vedomá, že 
tieto údaje budú preverované, a že sa nesprávne alebo neúplné údaje trestajú podľa zákona. Ak dodatočne zistím, že toto daňové priznanie je 
nesprávne alebo neúplné, okamžite o tom upovedomím finančnú správu (§ 139 spolkového daňového poriadku).

Venujte pozornosť nasledovnému: Určitým negatívnym následkom neskorého zaplatenia preddavkov dane z obratu (exekučné opatrenia, 
zahájenie finančného trestného konania) sa môžete vyhnúť okamžitým zaplatením už splatného zvyšného dlhu.

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

Dátum, podpis, resp. podpis štatutárneho zástupcu

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Nezasielajte nám 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.Pro
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