2019

Spremna opomba

Ta obrazec se bere strojno, zato pišite s TISKANIMI ČRKAMI in uporabljajte izključno črno ali modro barvo. Navedbe zneskov v evrih
in centih (desno poravnano). Oddajte samo originalne obrazce, saj kopije niso strojno berljive. Vnosov izven vnosnih polj prav tako ni
mogoče strojno prebrati.
Močno poudarjena polja je prav tako treba izpolniti.
Št. rač. pri davčnem organu
Številka finančnega urada - davčna številka
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Izjava o varstvu podatkov na bmf.gv.at/datenschutz
ali v papirni obliki pri vseh finančnih in carinskih uradih

Za finančni urad

OPIS OSEBNE DRUŽBE ALI ZDRUŽENJA POSAMEZNIKOV (TISKANE ČRKE)

Izjava o prihodkih osebnih družb/združenj posameznikov (ugotovitvena
izjava) 2019

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 6-Erl). Informacije o elektronski oddaji napovedi najdete
na spletni strani bmf.gv.at ali neposredno na FinanzOnline (https://finanzonline.bmf.gv.at). Informacije o davku od prihodkov
najdete na spletni strani bmf.gv.at v smernicah Findok (Einkommensteuerrichtlinien 2000) ali v publikacijah.

PROSIMO, DA TO SIVO POLJE
PUSTITE PRAZNO

Ustrezno odkljukajte!

Več podatkov o osebnih družbah ali združenjih posameznikov:

Pravna oblika podjetja
Odprta družba

Komanditna
družba

Družba civilnega
prava

A tip.
Tiha druž.

Solastniška skupnost

Drugo

Kraj vodstva družbe ali sedeža, ulica, hišna številka

Telefonska številka

Zastopnica/zastopnik družbe (ime, naslov)

Telefonska številka

(Navedeno) razmerje udeležbe se je spremenilo (obrazec Verf 60 je priložen).

Poslovni prihodki iz

Zneski v EUR

1. Kmetijske in
gozdarske dejavnosti

2. Samostojnega
dela

3. Dejavnost

310

320

330

a) Družbe/skupnosti - rezultat iz priloge E 6c

bmf.gv.at

b) Družbe/skupnosti - rezultat iz priloge E 6a ali
E 6a -1
Vsota iz a) in b)

V poslovnih prihodkih niso vsebovane
izravnalne izgube v smislu 2a. odst.,
2. čl.
1

a)

Lasten obrat

341

b)

Udeležbe

342

Obračunane izgube iz predhodnih let
se izravnajo s pozitivnimi prihodki v
višini:
1

a)

Lasten obrat

332

b)

Udeležbe

346

V prihodkih vsebovani deleži dobička iz dejavnosti na podlagi udeležb v skrbniškihskladih v
smislu 5. vrst., 112. čl.
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4. Prihodki iz oddajanja v najem in zakupa
a) Družbe/skupnosti - rezultat iz priloge E 6b
b) kot udeleženec (solastnik) - rezultat iz priloge E 61

2

Vsota iz 4.a) in b)

370

1

371

S prihodki iz oddajanja v najem in zakupa iz vira prihodkov, pri katerem so v preteklih
letih nastale neizravnalne izgube, je treba obračunati:

1

372
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V prihodkih iz oddajanja v najem in zakupa niso vsebovane izravnalne izgube
v smislu 2a. odst., 2. čl.

5. a)
Tarifne ugodnosti, posebni primeri

Prihodki, za katere bi se uporabljala ugodnejša davčna stopnja:
Prihodki v skladu z 37. čl. (razen dobički od prodaje ali dobički od gradnje) ali v skladu z 38.
čl., kakor tudi prihodki v skladu z zakonom o pridobivanju energije 1979 za objekte z začetkom
obratovanja pred 1. 1. 2019.

422

Odškodnine za razlastitve v skladu s 3. odst. 37. člena

328

Dobički iz odpusta dolga v smislu 36. člena (številčna oznaka 386)
Načrtovana kvota v odstotkih

496

386

6. Prihodki
v tujini
Dobički
iz odpusta
dolga v smislu 36. člena (številčna oznaka 386
V prihodkih niso vsebovani:
S progresijskim pridržkom davčno oproščeni prihodki iz tujine

440

V prihodkih so vsebovani: Prihodki iz tujine, za katere v Avstriji pripada pravica do obdavčenja
(brez kapitalskih donosov v skladu s prilogo E 6a/E 6a-1)

395

Za prihodke v skladu s številčno oznako 395 odpade priračunan davek (brez davka po odbitku v
skladu s prilogo E 6a/E 6a-1) v višini

396

Prosimo, da tej izjavi priložite v vašem primeru potrebne priloge s, pojasnili npr.:
E 6a, E 6a-1, E 6b, E 6c, E 61 in E 108c

Zagotavljamo, da smo navedbe navedli po najboljšem vedenju in prepričanju, in sicer pravilno in popolno. Znano nam je, da bodo navedbe
preverjene in so nepravilne in nepopolne navedbe kaznive. Če kasneje ugotovimo, da je predložena napoved nepravilna ali nepopolna, potem
bomo o tem nemudoma obvestili finančni urad (139. čl. Zveznega davčnega zakonika).

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 le-te vsaj 7 let za
morebitno preverjanje.
Še preprosteje lahko to izjavo predložite v nepapirni obliki prek spletne strani bmf.gv.at (FinanzOnline).
FinanzOnline vam je nenehno brezplačno na voljo in za uporabo ne potrebujete nikakršne posebne programske opreme.
Davčno zastopanje (naziv, naslov, številka telefona)

Datum, podpis udeleženca ali osebe, pooblaščene za zastopanje
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