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Jméno:

Číslo daňového účtu: Číslo finančního úřadu - daňové číslo

Účastník je kapitalistickým společným podnikatelem ve smyslu § 23a 2

Vyplňuje se pouze tehdy, drží-li účast subjekt tvořený společnými podnikateli 
(dvouúrovňové společné podnikání):  
Nedochází ke zohlednění § 23a zákona o dani z příjmů - EStG 1988 3

Je podáván návrh podle § 24, odst. 6 (zvýhodnění budovy při zanechání/vzdání se podniku) 4

Podíl na zisku/ztrátě před zohledněním následujících kódů 1) 5

Zvláštní provozní příjmy  6   9915

Zvláštní provozní výdaje (bez částky zisku osvobozené od daně)  7   9925 – – – –

Opravy prodejů/vynětí/nových ocenění a odpisů podnikových pozemků   8  9387
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Finančnímu úřadu Podací značka

2019

Je-li bez bližšího označení odkazováno na zákonná ustanovení, rozumí se jimi ustanovení (rakouského) zákona o dani z příjmů z r. 1988 
(EStG 1988). 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).
Věnujte, prosím, pozornost pomocnému návodu na vyplnění (E 6-Erl). Tato příloha se vyplňuje za všechny účastníky. V případě více než 4 účastníků zapište, prosím, číslo listu:

Příloha k tiskopisu E 6a za rok 2019 1

1) V tomto poli se zapisuje poměrný(-á) zisk/ztráta, který(-á) vyplývá z přílohy E 6a. Tento/tato může být na účastníky rozdělen/a odchylně od zapsaného účastnického poměru.

Tento tiskopis se zpracovává strojově, proto ho vyplňujte VELKÝMI PÍSMENY a používejte výhradně černou nebo modrou barvu náplně. Údaje o finančních částkách jsou v eurech a centech  
(zarovnané zprava). Odevzdávejte pouze originály tiskopisů, neboť kopie nedokáže stroj zpracovat. Strojově rovněž není možné zpracovat záznamy nacházející se mimo zadávací pole.
Tučně zvýrazněná pole je nutno vždy vyplnit.

Číslo daňového účtu
Číslo finančního úřadu - daňové číslo NÁZEV OSOBNÍ SPOLEČNOSTI NEBO OSOBNÍHO SPOLEČENSTVÍ 
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Jméno:

Číslo daňového účtu: Číslo finančního úřadu - daňové číslo

Podnikové dary podporovaným výzkumným a vzdělávacím zařízením, muzeím, kulturním  
institucím, Spolkovému památkovému úřadu, zastřešujícím sportovním svazům  
postižených osob, Mezinárodní protikorupční akademii ad. 2)                                9    9253
Podnikové dary dobročinným organizacím, podporovaným sdružením
pořádajícím sbírky ad. 2)

Smí být odečteno pouze tehdy, nachází-li se příslušná instituce na seznamu  
podporovaných zařízení Spolkového ministerstva financí.                                 9   9254
Podnikové dary organizacím na ochranu životního prostředí a útulkům pro zvířata 2) 
Smí být odečteno pouze tehdy, nachází-li se příslušná instituce na seznamu  
podporovaných zařízení Spolkového ministerstva financí.                                 9   9255

Podnikové dary spolkům dobrovolných hasičů a zemským hasičským svazům 2)  9   9256

Příspěvky na vybavení obecně prospěšné nadace majetkem           10    9461

Příspěvky Inovační nadaci pro vzdělávání a jejím subnadacím                                    11  9462
Částka zisku osvobozená od daně (§ 10)                         12

V podnikovém majetku se nachází účast                                                         13

Základní částka osvobozená od daně
Pozor: Zapsání je předpokladem pro zohlednění částky osvobozené od daně 14   9221 – – – –
Investičně podmíněná částka zisku osvobozená od daně pro hmotný hospodářský majetek
Pozor: Zapsání je předpokladem pro zohlednění částky osvobozené od daně 15   9227 – – – –
Investičně podmíněná částka zisku osvobozená od daně pro cenné papíry
Pozor: Zapsání je předpokladem pro zohlednění částky osvobozené od daně 16   9229 – – – –

Částka zisku osvobozená od daně k dodatečnému zdanění  17   9234
Prodej podílu

Byl prodán podíl (procentní sazba) 18  9930 % % % %

Datum (DD.MM.RRRR)

Zisk/ztráta při přechodu  19  9935

Zisk z prodeje (před případnou částkou osvobozenou od daně)/ztráta z prodeje  20  9940

Částka osvobozená od daně ze zisku z prodeje podle § 24, odst. 4 21   9022 – – – –

E 6a-1, strana 2, verze z 04.10.2019

2) Mějte na paměti: Dary lze odečítat pouze ve výši 10 % ze zisku před případným zohledněním částky zisku osvobozené od daně. Zapište zde tu částku, která je na základě příslušné  
 maximální částky odečitatelná. 
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Byl prodán podíl (procentní sazba) 18  9931 % % % %

Datum (DD.MM.RRRR)

Zisk/ztráta při přechodu  19  9936

Zisk z prodeje (před případnou částkou osvobozenou od daně)/ztráta z prodeje  20  9941

Částka osvobozená od daně ze zisku z prodeje podle § 24, odst. 4 21  9023 – – – –

Byl prodán podíl (procentní sazba) 18  9932 % % % %

Datum (DD.MM.RRRR)

Zisk/ztráta při přechodu  19  9937

Zisk z prodeje (před případnou částkou osvobozenou od daně)/ztráta z prodeje  20  9942

Částka osvobozená od daně ze zisku z prodeje podle § 24, odst. 4 21   9024 – – – –

Celková částka                                
Pravidlo započtení ztrát na pozdější zisky u účasti jako kapitalistický společný podnikatel ve smyslu § 23a (nutno v každém případě vyplnit společně s vývojem kapitálového účtu a ztrát  
započitatelných na pozdější zisky z téže účasti)

Podíl na výsledku (zisk/ztráta) před zohledněním § 23a
V případě ztráty: Připsání ke ztrátě započitatelné na pozdější zisky z téže účasti  
(snížení ztráty o částku uvedenou pod kódem 9402/7402)                  22   9025
V případě zisku: Snížení o ztrátu započitatelnou na pozdější zisky z téže účasti (vnitropodnikové  
vyrovnání ztrát započtením zisku na ztrátu započitatelnou na pozdější zisky z téže účasti   
z některého předchozího roku, ve výši částky uvedené pod kódem 9403/7403)       23   9026

Celková částka   24                          
Vyplňuje se pouze v případě, že ve zdaňovacím roce končí dva hospodářské roky - rozdělení celkové částky a podílů na výsledku (po případném zohlednění § 23a) na oba hospodářské roky:

Z toho připadá na hospodářský rok 1

Celková čáatka 25    Daňově relevantní podíl na výsledku
Z toho připadá na hospodářský rok 2

Celková čáatka 25    Daňově relevantní podíl na výsledku

Daňově relevantní podíl na 
výsledku bez zohlednění § 23a

Daňově relevantní podíl na 
výsledku po zohlednění § 23a
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V podílu na příjmech jsou zahrnuty: 

Příjmy, na něž by bylo možno aplikovat zvýhodněnou sazbu daně 9970

Vyvlastňovací náhrady podle § 37, odst. 3 9328

Zisky ze snížení dluhu ve smyslu § 36 9386

Splatný podíl v procentech 9496 % % % %

26

V podílu na příjmech jsou zahrnuty: Nevyrovnatelné ztráty (§ 2, odst. 2a) 9945

Započitatelné ztráty z předchozích let nutno vyrovnat s kladnými příjmy ve výši: 9950
Tuzemské příjmy z přenechání kapitálu, na něž lze aplikovat zvláštní sazbu daně  
ve výši 25 % (zejména úroky z bankovních vkladů, dividendy) 9761
Zahraniční příjmy z přenechání kapitálu, na něž lze aplikovat zvláštní sazbu daně  
ve výši 25 % (zejména úroky z bankovních vkladů, dividendy) 9762
Tuzemské příjmy z přenechání kapitálu, na něž lze aplikovat zvláštní sazbu daně 
ve výši 27,5 % 9772
Zahraniční příjmy z přenechání kapitálu, na něž lze aplikovat zvláštní sazbu daně 
ve výši 27,5 % 9773
Kladný účetní zůstatek kapitálových zisků a ztrát, na něž lze aplikovat zvláštní  
sazbu daně 9763

Daň z kapitálových výnosů z provozních kapitálových výnosů 9766

Zahraniční kapitálové výnosy, na něž se započítává zahraniční srážková daň 9748

Započitatelná zahraniční srážková daň z provozních kapitálových výnosů 9767

Zjištění ke zdanění účastníků, týkající se hospodářského roku (případný hospodářský rok 1) 3)

3) Končí-li v roce podání přiznání pouze jeden hospodářský rok, je zde (kódy 9965 až 9396) nutno zapsat zjištění týkající se tohoto hospodářského roku. Končí-li v roce podání přiznání dva hospodářské  
 roky, zapíší se sem pouze zjištění týkající se prvního hospodářského roku. Zjištění týkající se druhého hospodářského roku se zapíší pod kódy 7965 a násl.
4) Mějte, prosím, na paměti: Byla-li daň z výnosů z nemovitostí odvedena k daňovému číslu účastníků, nesmí zde být nic zapisováno. Zohlednění (započtení) daně z výnosů z nemovitostí probíhá vždy 

v daňovém řízení příslušného účastníka.

Kapitálové zisky týkající se podnikových pozemků

Zisky týkající se podnikových pozemků, na něž lze aplikovat zvláštní sazbu daně     27   9764

Náklady podle § 20, odst. 2 ve spojení se zisky z podnikových pozemků podle kódu 9764     28   9771
Daň z výnosů z nemovitostí odvedená k daňovému číslu osobní společnosti (veřejná  
společnost - OG nebo komanditní společnost - KG) 4) 9765

E 6a-1-CZ-2019

Požadované údaje uveď
te prosím

 do úř
edního tis

kopisu
, 

tento př
eklad slo

uží p
ouze ja

ko podpů
rný prostř

edek.



E 6a-1, strana 5, verze z 04.10.2019

Znázornění vývoje kapitálového účtu a ztrát započitatelných na pozdější zisky z téže účasti podle § 23a (případný hospodářský rok 1)

5) Zvýšení kapitálového účtu se zapisuje se znaménkem plus, snížení se znaménkem minus.

Zahraniční příjmy
V příjmech nejsou zahrnuty: 
Zahraniční příjmy osvobozené od daně pod výhradou progrese 9975
V příjmech jsou zahrnuty: 
Zahraniční příjmy, u kterých zdaňovací právo přísluší Rakousku (bez kapitálových výnosů) 9395
Na příjmy podle kódu 395 připadá započitatelná daň
(bez srážkové daně podle kódu 9767) ve výši 9396

Vývoj daňového kapitálového účtu směrodatného pro § 23a

Stav na začátku hospodářského roku 9397

Změny z doplňkového kapitálu 5) 9398

Ostatní změny 5) 9399

Stav ke konci hospodářského roku 9400
Vývoj ztrát započitatelných na pozdější zisky z téže účasti

Stav na začátku hospodářského roku 9401

Zvýšení o nevyrovnatelnou ztrátu hospodářského roku 9402

Snížení prostřednictvím započtení na zisk hospodářského roku 9403
Snížení v důsledku přebytku vkladů nebo skutečného uplatnění ručení  
Tuto částku, prosím, zapište v tiskopise E 1 resp. E 7 dotčeného účastníka, a to
pod kódem 509 9405

Stav ke konci hospodářského roku 9406
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Kapitálové zisky týkající se podnikových pozemků    

Zisky týkající se podnikových pozemků, na něž lze aplikovat zvláštní sazbu daně  27    7764

Náklady podle § 20, odst. 2 ve spojení se zisky z podnikových pozemků podle kódu 7764 28    7771
Daň z výnosů z nemovitostí odvedená k daňovému číslu osobní společnosti  
(veřejná společnost - OG nebo komanditní společnost - KG) 4)  7765
V podílu na příjmech jsou zahrnuty: 

Příjmy, na něž by bylo možno aplikovat zvýhodněnou sazbu daně 7970

Vyvlastňovací náhrady podle § 37, odst. 3 7328

Zisky ze snížení dluhu ve smyslu § 36 7386

Splatný podíl v procentech 7496 % % % %
4) Mějte, prosím, na paměti: Byla-li daň z výnosů z nemovitostí odvedena k daňovému číslu účastníků, nesmí zde být nic zapisováno. Zohlednění (započtení) daně z výnosů z nemovitostí probíhá 

vždy v daňovém řízení příslušného účastníka. 

V podílu na příjmech jsou zahrnuty: 
Nevyrovnatelné ztráty (§ 2, odst. 2a) 7945

Započitatelné ztráty z předchozích let nutno vyrovnat s kladnými příjmy ve výši: 7950
Tuzemské příjmy z přenechání kapitálu, na něž lze aplikovat zvláštní sazbu daně  
ve výši 25 % (zejména úroky z bankovních vkladů, dividendy) 7761
Zahraniční příjmy z přenechání kapitálu, na něž lze aplikovat zvláštní sazbu daně  
ve výši 25 % (zejména úroky z bankovních vkladů, dividendy) 7762
Tuzemské příjmy z přenechání kapitálu, na něž lze aplikovat zvláštní sazbu daně 
ve výši 27,5 % 7772
Zahraniční příjmy z přenechání kapitálu, na něž lze aplikovat zvláštní sazbu daně 
ve výši 27,5 % 7773
Kladný účetní zůstatek kapitálových zisků a ztrát, na něž lze aplikovat zvláštní 
sazbu daně 7763

Daň z kapitálových výnosů z provozních kapitálových výnosů 7766

Zahraniční kapitálové výnosy, na něž se započítává zahraniční srážková daň 7748

Započitatelná zahraniční srážková daň z provozních kapitálových výnosů 7767

Zjištění ke zdanění účastníků, týkající se případného hospodářského roku 2
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Daňové zastoupení (jméno/název, adresa, telefonní číslo)

Datum, podpis
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Neodevzdávejte, prosím, originály dokumentů/dokladů, neboť veškeré příchozí písemnosti jsou na finančnímu úřadu po elektronické konverzi zlikvidovány v souladu s 
pravidly na ochranu údajů! Uchovávejte je však po dobu nejméně 7 let pro případ kontroly.

Znázornění vývoje kapitálového účtu a ztrát započitatelných na pozdější zisky z téže účasti podle § 23a (případný hospodářský rok 2)

5) Zvýšení kapitálového účtu se zapisuje se znaménkem plus, snížení se znaménkem minus.

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.

Zahraniční příjmy
V příjmech nejsou zahrnuty: 
Zahraniční příjmy osvobozené od daně pod výhradou progrese 7975
V příjmech jsou zahrnuty 
Zahraniční příjmy, u kterých zdaňovací právo přísluší Rakousku (bez kapitálových výnosů) 7395
Na příjmy podle kódu 395 připadá započitatelná daň
(bez srážkové daně podle kódu 7767) ve výši 7396

Vývoj daňového kapitálového účtu směrodatného pro § 23a

Stav na začátku hospodářského roku 7397

Změny z doplňkového kapitálu 5) 7398

Ostatní změny 5) 7399

Stav ke konci hospodářského roku 7400
Vývoj ztrát započitatelných na pozdější zisky z téže účasti

Stav na začátku hospodářského roku 7401

Zvýšení o nevyrovnatelnou ztrátu hospodářského roku 7402

Snížení prostřednictvím započtení na zisk hospodářského roku 7403
Snížení v důsledku přebytku vkladů nebo skutečného uplatnění ručení  
Tuto částku, prosím, zapište v tiskopise E 1 resp. E 7 dotčeného účastníka, a to
pod kódem 509 7405

Stav ke konci hospodářského roku 7406
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