Melléklet a 2011. évi E 1 személyi jövedelemadó-bevalláshoz a mező- és
erdőgazdálkodásból származó átalányozott jövedelemmel rendelkező
egyéni vállalkozók részére
Abban az esetben, ha közelebbi megnevezés nélküli utalás történik a törvényes rendelkezésekre, ezalatt az 1988. évi személyi
jövedelemadóról szóló törvény (EStG 1988) értendő.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a mellékletet csak az átalányozott jövedelemmel rendelkező mező- és erdőgazdálkodási
egyéni vállalkozók használhatják. Mező- és erdőgazdasági átalányozott jövedelemben való részesedésesetén kérjük, használja az
E 6c nyomtatványt!
Család- vagy utónév és keresztnév, az üzem címe

Adószám

Csoport

Az egységes adóértékről szóló végzés
iktatószáma
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A parasztok társadalombiztosítási intézete [SVA] adta
társ.bizt.-díjkivetési opció fel lett használva:

igen

Kérelmezem a részleges átalányt.

nem
2

FinanzOnline, unser Service für Sie!

Összegek euróban és centben

A tulajdonbirtok egységes adóértéke (valamint a házastárs szintén üzemben tartott területeié)

9610

A hozzávett haszonbérletek (a mások által hasznosításra megkapott területek egységértékével
együtt), valamint az értékbecslési törvény 40.§-a szerinti (pl. gyümölcstermesztési,
3
igényes növénytermesztési) pótlékok egységes adóértéke

9620

A haszonbérbe adások (a mások számára hasznosításra átengedett területek egységértékével
együtt), valamint az értékbecslési törvény 40.§-a szerinti (pl. gyümölcstermesztési,
3
igényes növénytermesztési) pótlékok egységes adóértéke

9630

Az önállóan megművelt területek összesített egységes adóértéke

3

ÁTFOGÓAN ÁTALÁNYOSÍTOTT JÖVEDELMEK

A saját művelésű terület összesített egységes adóértéke nem haladja meg a 100.000 eurót,
és a parasztok tb-intézete [SVA] adta "nagy" társadalombiztosítási díjkivetési alap választási
lehetősége nem lett igénybe véve az adókivetés tárgyévében, valamint az adókivetés
tárgyévére nem lesz részleges átalány kérelmezve.
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a) Az erdőgazdasági terület egységértéke, amennyiben ez meghaladja a 11.000 eurót

9640

b) Az Alpok-vidéki gazdaság területe egységértékének 30%-a

9650

c) A szőlészetileg hasznosított területek egységértéke (csak akkor vonandó le, ha a
szőlészetileg hasznosított terület meghaladja a 60 árt)

9660

d) A kertészetileg hasznosított terület egységértéke

9670
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1. Mérvadó egységérték az alapösszeghez

2. Alapösszeg: a mérvadó egységérték 39%-a
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3. Kertészeti jövedelem a Komb 25 melléklet szerint (átfogó átalányozásnál)
A Komb 25 mellékletet csak az Adóhivatal felszólítására kell benyújtani.

k,

9680
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A saját művelésű terület összesített egységes adóértéke meghaladja a 100.000 eurót, vagy a parasztok tb-intézete [SVA] adta "nagy"
társadalombiztosítási díjkivetési alap választási lehetőség igénybe lett véve az adókivetés tárgyévében, vagy az adókivetés tárgyévére
részleges átalány lesz kérelmezve.
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www.bmf.gv.at

RÉSZBEN ÁTALÁNYOZOTT JÖVEDELMEK

4. Mező- és alpesi gazdaságból, halászatból és méhészetből származó jövedelem
A(z áfás) bevételek 30%-a - a külön figyelembe vevendő, 5.-12.pontbani összegek nélkül
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5. Erdőgazdaságból származó jövedelmek
7
a) (Áfás) bevételek az üzemi kiadások átalányának levonása után
11.000 euró erdészeti egységérték fölötti vállalkozásokra, vagy 100.000 EUR
összesített egységértéknél, vagy a parasztok tb-egyezménye adta [SVA] "nagy"
tb-díjkivetési alapopciónak az adókivetés tárgyévében való igénybe vétele esetén
érvényes, vagy ha kérvényezve lesz/lett a részleges átalányozás.
b) Erdőeladásból származó jövedelem (átfogóan átalányozott erdőgazdáknál is)
6. Kertészeti jövedelem a Komb 25 melléklet szerint (átfogó átalányozásnál)
A Komb 25 mellékletet csak az Adóhivatal felszólítására kell benyújtani.

E 1c Szövetségi Pénzügyminisztérium [Bundesministerium für Finanzen] – 2011/12 (2011-es kiadás)
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9690

9700
9710
9720
E 1c, 1.oldal, 2011.10.27-i változat

7. Szőlészeti jövedelem a Komb 24 melléklet szerint
Figyelem: A Komb 24 mellékletet csak az Adóhivatal felszólítására kell benyújtani.
nem

9741

9. a) Mező- és erdőgazdálkodási mellékfoglalkozásból származó jövedelem a Komb 26
melléklet szerint.
A Komb 26 mellékletet csak az Adóhivatal felszólítására kell benyújtani

9743

b) Komb 26 melléklet szerinti jövedelem őstermelői feldolgozásból és/vagy
megmunkálásból, és alpesi 'házi' italok/élelmiszerek eladásából.
A Komb 26 mellékletet csak az Adóhivatal felszólítására kell benyújtani.

11. Nyereségnövelő összegek, pl. jövedelem társvállalkozásokban, fabeszerzési jogokban,
vadlövésekben való részesedésekből ill. a föld és telekingatlan nem mezőgazdasági
használatra való átengedéséből (pl. sípályák).
9

9760

12. Egyéb, átalányozás alá nem eső bevételek
(pl. olyan jogok eladása, mint a tejkvótáé vagy a répakontingensé, az agrárközösségi
részesedések elidegenítése, gazdasági épületek elidegenítése vagy kivevése,
szőlőkertek, gyümölcsösök és egyéb tartós művelések [pl. karácsonyfa-ültetvény,
energiafa-termelői területek, komló] eladása, valamint további, az átalánnyal nem
kielégített üzleti események)

9770

Ez sé
g
a es
fo a
rd da
ít to
ás k
cs at
ak a
tá hiv
m at
og al
at os
ás ny
ké o
nt mt
sz atv
ol án
gá y
l. on

9750

ki
!

9742

10. Bevételezett bérlési díjak
(beleértve a vadászati/halászati bevételeket és a haszonbérlő[k] természetbeni juttatásait)

se
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8. Komb 24 melléklet szerinti jövedelem háztáji étel-/italtermékek értékesítéséből
A Komb 24 mellékletet csak az Adóhivatal felszólítására kell benyújtani.
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Jövedelem mezőgazdászi házi bor kiméréséből és
háztáji étel árusításából

9730

1. közbenső összeg a 2.-12. pontokból

További kiadások
(a 2011-es mező- és erdőgazdasági átalányosítási rendelet [LuF PauschVO] 13.§ (2) bek.-e szerint)
a) Levonható haszonbérlési díj (a hozzábérelt terület egységértékének legfeljebb 25%-a)

9790

b) Mező- és erdőgazdaságot érintő adóssági kamat-fizetések (tőkevisszafizetések nélkül)

9800

c) Aggkori birtok költségei:
Az érvényesített összegeket az aggkori kikötmény szerinti birtok átvevőjének
szja-bevallásában egyforma összegű visszatérő járandóságként kell megjelölni.
Egyénenként 700 euró átalány

9810

vagy tényleges költségek

9820
9830

d) A parasztok tb-jának [SVA] folyósított társadalombiztosítási díjak
Az a)-tól d)-ig tartó további kiadások összege
2. közbenső összeg (legfeljebb azonban az 1. közbenső összeg)

Mező- és erdőgazdaságból származó átalányozott jövedelem a 10.§ szerinti adómentes
jövedelemrész figyelembe vétele előtt
(1. közbenső összeg, mínusz 2. közbenső összeg -- az összeg nem lehet negatív).
Nyereségkimutatásmód-váltás történt (4.§ (10) bek.)
Az átmeneti nyereség/veszteség mértéke (a veszteségeket teljes összegükben kell beírni,
ha nem kell bejegyzést tenni a 9242.jelzőszámnál)
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9010

9242

Adómentes jövedelem-rész a 10.§ szerint (a bevételek 13%-a, legfeljebb 3.900 Euro)

9221
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Hetedrész-összegek a folyó és/vagy előző év elszámolásmód-váltás adta veszteségéből

Lemondok az adómentes jövedelemrészről
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(Rész)üzem-eladás vagy -feladás történt
Az elidegenítési nyereség(esetleges adókedvezmény előtti)/veszteség mértéke
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A levonandó nyereség összege
Kérelmet nyújtok be a 24.§ (6) bek. alapján (épületek támogatása gazdasági tevékenység
feladásakor)

11

9020

12

9030

13

Jövedelmek a mező- és erdőgazdálkodásból
Kérjük, vigye át ezt az összeget az E 1 nyomtatványba (5.5a pont)!

Megerősítem, hogy fenti adatokat legjobb tudásom és lelkiismeretem alapján helyesen és teljességében adtam meg. Tudomásom van arról, hogy az
adatokatellenőrzik, és hogy büntetendő hiányos vagy helytelen adatokat megadni. Amennyiben utólag felismerem, hogy a fenti nyilatkozat helytelen vagy
nem teljes, erről haladéktalanul tájékoztatom az Adóhatóságot (szövetségi adókódex [Bundesabgabenordnung]: 139.§).
Adóügyi képviselő (név, cím, telefonszám)

Kelt, aláírás
E 1c, 2.oldal, 2011.10.27-i változat

Magyarázatok
Kérjük, jegyezze be az átalánnyal kielégített vállalkozás egységes adóérték határozati ügyiratszámát! Amennyiben az átalánnyal kielégített
vállalkozásnak (kivételesen) több, mint egy egységérték-ügyiratszáma van, akkor kérjük, h. csak a gazdaság központjának az egységértékre
vonatkozó ügyiratszámát adja meg! Kérjük, ügyeljen arra, hogy ilyen esetekben az összes egységes adóértéket össze kell vonni az
átalányozás keretében! Az átalányozott nyereségelszámolás átlagolva kezeli a rendszeresen fellépő jogügyleteket és eseményeket.
A mező- és erdőgazdasági átalány megállapításának alapját a szövetségi pénzügyminiszternek a mező- és erdőgazdaságból származó
nyereségek megállapításához való átlagos tarifák kimutatásáról szóló rendelete képzi; BGBl. II. 471/2010 sz. a BGBI. II 4/2011 sz.
szövegváltozatában (2011-es mező- és erdőgazdasági átalányosítási rendelet [LuF-PauschVO 2011]) .
A mező- és erdőgazdasági átfogó átalányozásnál, mely (viszonteladók számára való kerti termelésénél) az egységértékből vagy területtől
függő átlagtarifákból indul ki, a tényleges üzemi bevételeknek és kiadásoknak alapvetően nincs jelentősége. A rendkívüli kiadásokat azonban
külön kell összeírni (lásd a bevallási töltőív 10., 11. és 12.pontját); bizonyos kiadások (pl. kifizetett bérlési díjak, a mező- és erdőgazdaságot
érintő adóssági kamatok, aggkori birtok költségek, fizetett társadalombiztosítási díjak) üzemi kiadásként külön levonhatóak.
A mező- és erdőgazdasági részleges átalányozás bevétel-/kiadásszámításnak számít, aholis a tényleges bevételekből átalányozott
kiadásokat vonnak le.
Az átalányozási rendelet nem alkalmazható csupán egyes üzemágakra vagy üzemi résztevékenységekre. Amennyiben az átalányozott
nyereségelszámolásról önszántából vált pénzügyi mérlegkészítésre vagy teljes bevétel-kiadásszámításra, akkor csak öt év elteltével
alkalmazhatja újfent az átalányozást.
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Amennyiben a mező- és erdőgazdasági üzem mérvadó egységértéke nem nő 100.000 euró fölé és nem él a parasztok tb. intézeténél [SVA] a
társadalombiztosítási díjkivetési alap választási lehetőségével, kérelmeznie lehet a nyereség részleges átalányozás.
Amennyiben kérvény nyomán részbeni átalányozásra kerül sor, így e kérvény a következő négy naptári évre is köti Önt, amiből következően
ezekre az évekre nem kell részbeni átalányozási kérelmet benyújtani. Egy újbóli részbeni átalányozással való nyereségelszámolás csak öt
naptári év elteltével engedélyezett.
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A mérvadó egységértéket így számítjuk: saját tulajdon, plusz a hozzávett haszonbérletek (a másoktól használatra megkapott területekkel
együtt) és az arra eső, az értékbecslési törvény 40.§-a szerinti egységértékkiegészítések (pl. gyümölcstermesztés, igényes
növénytermesztés), mínusz a haszonbérbe adások (a másoknak használatra átadott területekkel együtt) és az ezekre eső, az értékbecslési
törvény 40.§-a szerinti egységértékkiegészítések (pl gyümölcstermesztés, igényes növénytermesztés). Hozzávett haszonbérleteknél a
haszonbérlő ha[=hektár]-tarifája, haszonbérbe adásoknál a haszonbérbe adó ha-tarifája mérvadó. A hozzábérelt és bérbe adott területek (ha)
ezért a mindenkori mező- és erdőgazdasági üzemág saját ha-tarifájával szorzandók be. A hozzávett haszonbérletekre és/vagy bérbeadásokra
eső, a becslési törvény 40.§-a szerinti egységértékkiegészítéseket megfelelően hozzá kell számítani. Az így megkapott eredményt bármiféle
hozzávett haszonbérlet esetén a 9620., bármiféle bérbeadás esetén pedig a 9630.jelzőszámnál kell bejegyezni.
Egy hozzávett haszonbérbe vétel vagy adás felszámítására vonatkozóan nem egy bizonyos időpont lényeges, hanem a bevallás tárgyidejében való
gazdálkodás. Kétség esetén ezért az "Akié a begyűjtött termés, azé a besorolás is" szabály érvényes. Amennyiben egy éven belüli hozzávásárlásokkal
vagy térítésmentes beszerzésekkel az (átfogó) átalányozásra tekintettel mérvadó egységértéket (100.000 euró össz-egységérték, vagy 11.000 euró
erdészeti részegységérték) az év december 31-éig meghaladják, a következő évtől részbeni átalányozást kell alkalmazni.
A parasztok társadalombiztosítási törvénye 23.§ (1a) bek. szerinti "nagy" társadalombiztosítási díjkivetési alap opció azt jelenti, hogy
a mező- és erdőgazdász a parasztok helyileg illetékes társadalombiztosítási intézményénél (SVA) kérvényezi, hogy a társadalombiztosítási
díjakat az egységértékből levezetett biztosítási érték helyett a személyi jövedelemadó határozatban bejegyzett mező- és erdőgazdasági
bevételek alapján állapítsák meg.
A mező- és erdőgazdaságból származó adóbevételeket az opcióval való élés esetén csak pénzügyi mérlegkészítés, teljes
bevétel-kiadásszámítás vagy részbeni átalányozás (a LuF PauschVO 2011 8. és 12.§-ai) útján szabad megállapítani. Ilyen esetekben az
átfogó átalányozás 100.000 eurónál kisebb össz egységérték esetén sincs megengedve.
Utalunk arra, hogy a választásról szóló nyilatkozatot kizárólag a parasztok társadalombiztosító intézeténél - nem pedig az Adóhivatalnál - kell
leadni.
Az alapösszeg a mezőgazdasági, (11.000 euró egységértékig) erdőgazdasági, alpesi gazdálkodási, (csak 60 árig) borászati, valamint haltenyészeti
és méhészeti, átfogóan átalányozott üzemek bevételeinek megállapítására szolgál. Ez a mérvadó egységes adóérték 39%-át teszi ki.
Példa:
Mezőgazdasági egységérték:
14.000 euró
Erdőgazdasági egységérték
2.000 euró
Össz egységérték:
16.000 euró
Az alapösszeg a 16.000 euró 39%-a, azaz 6.240 euró.

ük

Ide az olyan, erdőgazdasági bevételeket kell bejegyezni, melyeket részleges átalányozással kell megállapítani. A részbeni átalányozást
azon üzemek esetében kötelező alkalmazni, amelyeknek az erdészeti egységértéke meghaladja a 11.000 eurót, vagy össz egységértéke
több, mint 100.000 euró, vagy a parasztok tb-jánál (SVA) az adókivetés tárgyidejére éltek a "nagy" társadalombiztosítási díjkivetési alap
opciójával, vagy amelyek számára kérvényezték a részbeni átalányozást (lásd ehhez a 2.pontot). Ebben az esetben így kapjuk meg a
nyereség összegét: az (áruforgalmi adóval együtti) üzembevételekből adódó nyereség, mínusz az alábbi átalányozott üzemi kiadások:
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A halászat a haltenyészet és -hízlalás, tógazdaság és más vizi tenyészet bevételeit foglalja magába.

sz
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önállóan végzett erdőírtás esetén
- az üzemi bevételek 70%-a (1-61.csökkentő szám, vagy 11-20.értékszám)
- az üzemi bevételek 60%-a (62-68.csökkentő szám, vagy 6-10.értékszám)
- az üzemi bevételek 50%-a (69-100.csökkentő szám, vagy 1-5.értékszám)
álló fa eladásai esetén
- az üzemi bevételek 30%-a (1-63.csökkentő szám vagy 10-20.értékszám)
- az üzemi bevételek 20%-a (64-100.csökkentő szám vagy 1-9.értékszám)

Átfogó átalányozás esetén az erdőgazdaságból származó jövedelmet az alapösszeg (lásd 5.pont) fedi.

E 1c, 3.oldal, 2011.10.27-i változat
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A föld és telekingatlan nem mezőgazdasági célú használatra való (pl. sípályák) átengedéséből származó jövedelmek
nyereségnövelő értékek. Itt csak a tiszta használati árat kell bejegyezni. Nincs kifogás az ellen, hogy évi legfeljebb 10.000 euró összegű
összdíjazások és egyszeri 15.000 eurós fizetések esetén a mindenkori teljes díjazásnak a tiszta (adóköteles) használati díjakból álló részét
70%-ban állapítsák meg. Nagyobb összegek esetén az egyes esetek külön elbírálására van szükség (2000-es szja-irányvonalak,
4245.szélszám [EStR 2000: Rz 4245]). A testületileg szervezett agrárközösségek pénz- és tárgybeli osztalékai tőkehozamadó-levonásnak
vannak alávetve, és végadóztatásuk a részvénytulajdonosoknál történik.
Ezért nincs szükség az osztalék-kifizetéseknek az adóbevallásban való külön tekintetbe vételére.
Amennyiben a részesedés-tulajdonos kérvényezett adókivetést kérelmez ezen végadóztatandó osztalék-kifizetésekre, úgy az E 1 nyomtatványon
a következő jelzőszámoknál kell bejegyzéseket tenni:
780.jelzőszám (tőkehozamadó-levonás előtti bruttó osztalék-kifizetések)
365.jelzőszám (tőkehozamadó)
423.jelzőszám (feles adókulcs a tőkehozamadó-levonás előtti bruttó osztalék-kifizetésekre)
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez esetben minden magán bel- és külföldi tőkehozamot (pl. takarékbetéti kamatot) és befektetési alapokból
származó állagnyereséget is be kell az adókivetésbe vonni.
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Az elszámolásmód-váltás általi (átmeneti) nyereséget/veszteséget csak akkor kell meghatározni, ha váltás történik az átfogó átalányozásból
a teljes bevétel-kiadásszámításra (ill. fordítva), vagy a részleges átalányozásról a mérlegkészítésre (ill. fordítva). Az átalányozáson belül az
átfogó átalányozásról a részbenire (ill. fordítva) való áttéréskor nem kell kiszámítani az elszámolásmód-váltás általi nyereséget/veszteséget.
Az elszámolásmód-váltásból adódó veszteségeket alapvetően hét évre elosztva kell figyelembe venni. A mindenkori hetedrész-összeget a
9242.jelzőszám alatt kell bejegyezni. A 9010.jelzőszám alatt elszámolásmód-váltásból adódó nyereségeket kell bejegyezni. Az
elszámolásmód-váltás általi nyereséget/veszteséget a 9010.jelzőszám alatt kell (teljes összegében) bejegyezni, ha nem kell hetedelni (így
pl. egy üzem elidegenítésekor vagy feladásakor);- hetedeléskor nem szabad a 9242.jelzőszám alatt bejegyzést tenni.
A vállalat egészének/részének elidegenítése (feladása) általi nyereségek nem esnek az átalányozás alá.

E jelzőszám alatt főleg azokat a többlet-hányadokat kell bejegyezni, melyek a jövedelemforrás térítésmentes átruházása esetén maradék
nélkül osztható üzleti haszon elhatárolás alapján a jogutódra ill. jogelődre esnek (lásd: 2000-es szja irányvonalak, 109.szélszám [EStR 2000:
Rz 109]). Ilyen esetekben úgy a jogelőd, mint a jogutód részéről (számára) hiánytalanul ki kell egy-egy E 1c mellékletet tölteni, aholis a
9030.jelzőszám alatt a jogelőd a jogutódra eső, a jogutód pedig a jogelődre eső részt kell, hogy levonja.
Ha feladják az üzemet, mert a tulajdonosa betöltötte a 60.életévét és felhagyott a munkával, vagy munkaképtelenné vált, vagy meghalt,
kérvényezni lehet, hogy az adóköteles személy fő lakcímeként is szolgáló épület üzemi csendes tartalékai adómentesek maradjanak. Lásd
ehhez főleg az EStrR 2000: Rz 5698-t és az azutáni részt. Az adómentesen hagyott csendes tartalék összegét nem kell megnevezni.
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Az erdőeladásból származó jövedelmeket átalányozás esetén a folyó nyereség mellett külön kell feltüntetni. Amennyiben az összes
elidegenítési üzletből származó összbevétel naptári évenként nem haladja meg a 250.000 eurót, akkor ennek az adóköteles élőfa-részét (és a
vadászati jogot) az eladási ár 35%-ára lehet becsülni. A 35%-kal az élőfa esetleges könyvelési értékei és elidegenítési költségei is ki vannak
elégítve. Nincsenek a 35%-os átalányba beszámítva azon csendes tartalékok, melyek nem az élőfára vagy a vadászati jogra vonatkoznak (pl.
épület vagy jogok). Ezért nem tekintendő pl. az erdőjogok részeinek vagy a mezőgazdasági közösségi részesüléseknek az eladása
erdőeladásnak. Az ezen eladásokból származó bevételeket nem érinti az átalányozás, ezek teljesen adókötelesek.
Az erdőeladásból származó bevételeket tényleges értékükben is meg lehet állapítani. Az elidegenítési ár élőfára eső részéről szóló szakértői
vélemények a bizonyítékok szabad mérlegelésének vannak alávetve. Amennyiben az erdőeladásból származó bevétel meghaladja a 250.000
eurót, akkor a fent bemutatott átalányozást (35%-ot) nem lehet igénybe venni.

E 1c, 4.oldal, 2011.10.27-i változat

