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Név:

Az adószámla száma: Az Adóhivatal száma – adószám

A részes tőkés társtulajdonosnak számít a 23a § értelmében 2

Csak akkor töltse ki, ha egy társulás is részt vesz (kétszintes társulás): 
Nem veszik figyelembe az 1988. évi EStG 23a §-át 3

Kérelmet nyújtok be a 24. § (6) bek. alapján (épületekre nyújtott kedvezmény gazdasági 
tevékenység feladásakor) 4

Nyereség-/veszteségrész a következő jelzőszámok figyelembevétele előtt 1) 5

Különleges üzemi bevételek  6   9915

Különleges üzemi kiadások (a nyereség utáni adókedvezmény nélkül)  7   9925 – – – –
A vállalati ingatlanokkal kapcsolatos értékesítések/kivétek/értékhelyesbítések és  
értékcsökkenések korrekciója   8  9387

E 6a-1-HU-2019 Szövetségi Pénzügyminisztérium - [Bundesministerium für Finanzen] 2019/12 (2019-es kiadás) E 6a-1, 1. oldal, 2019.10.04-i változat

Az Adóhivatalnak Beérkezési megjegyzés

2019

Abban az esetben, ha közelebbi megnevezés nélküli utalás történik a törvényes rendelkezésekre, ezalatt az 1988. évi személyi jövedelem- 
adóról szóló törvény (EStG 1988) értendő. A vezetékjog biztosításából származó jövedelmet (107. §) nem ebben a mellékletben, hanem a 
részesek által gyakorolt általános adózási opció esetén azok adóbevallásában kell nyilvántartani (E 11, K 11 melléklet).
Kérjük, vegye figyelembe a kitöltési útmutatót (E 6-Erl). Ezt a mellékletet minden részes számára ki kell tölteni. Több mint 4 részes esetén jegyezze be az adatlapok számát:

A 2019. évi E 6a nyomtatvány melléklete 1

1) Ebben a mezőben az arányos nyereséget/veszteséget kell nyilvántartani, amely az E 6a mellékletből adódik. Ezt a részesekre az említett részesedési aránytól eltérően is fel lehet osztani.

Ezt a nyomtatványt gépileg olvassák, írjon ezért NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL és kizárólag fekete vagy kék színnel. Összegek euróban és centben (jobbra igazítva). Csak eredeti nyomtatványokat 
adjon le, mert a másolatok gépileg nem olvashatók! Az adatbeviteli mezőkön kívül eső bejegyzések szintén nem olvashatók gépileg.
A nyomtatvány vastagon szedett mezőit mindenképpen ki kell tölteni.

Az adószámla száma
Az Adóhivatal száma – adószám A SZEMÉLYI TÁRSASÁG VAGY TESTÜLET MEGNEVEZÉSE 
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Név:

Az adószámla száma: Az Adóhivatal száma – adószám

Vállalati adományok többek között kedvezményezett kutató- és oktatási intézményeknek,  
múzeumoknak, kulturális szervezeteknek, a Szövetségi Műemlékhivatalnak, fogyatékos  
sport csúcsszervezeteknek, a Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémiának 2)              9   9253
Vállalati adományok többek között jótékony szervezeteknek, kedvezményezett 
adománygyűjtő egyesületeknek 2)

Csak akkor levonható, ha az adott intézmény a Pénzügyminisztérium által meg- 
határozott kedvezményezett intézmények listáján szerepel.                            9   9254
Vállalati adományok környezetvédő szervezeteknek és állatmenhelyeknek 2) 
Csak akkor levonható, ha az adott intézmény a Pénzügyminisztérium által meg- 
határozott kedvezményezett intézmények listáján szerepel.                             9   9255

Vállalati adományok önkéntes tűzoltóságoknak és tartományi tűzoltószövetségeknek 2) 9   9256

Közhasznú alapítványok eszközállományának bővítése céljából nyújtott támogatások    10    9461

Támogatások az Innovationsstiftung für Bildung és annak alalapítványai számára     11  9462
Nyereség utáni adókedvezmény (10. §)                         12

A részesedés a vállalati vagyonban marad                                                        13

Adóalap‐kedvezmény
Figyelem: A bejegyzés az adókedvezmény figyelembevételének feltétele 14   9221 – – – –
Befektetéshez kapcsolódó nyereség utáni adókedvezmény tárgyi eszközökre
Figyelem: A bejegyzés az adókedvezmény figyelembevételének feltétele 15   9227 – – – –
Befektetéshez kapcsolódó nyereség utáni adókedvezmény értékpapírokra
Figyelem: A bejegyzés az adókedvezmény figyelembevételének feltétele 16   9229 – – – –

Utólag adózandó nyereségre járó adókedvezmény  17   9234
A részesedések átruházása

A részesedést átruházták (százalék) 18  9930 % % % %

Dátum (nn.hh.éééé)

Átmeneti nyereség/veszteség  19  9935

Értékesítési nyereség (az esetleges adókedvezmény előtt)/értékesítési veszteség  20  9940

Az értékesítési nyereségre járó adókedvezmény a 24. § (4) bek. értelmében 21   9022 – – – –

E 6a-1, 2. oldal, 2019.10.04-i változat

2) Kérjük, vegye figyelembe: Az adományok csak a nyereség utáni adókedvezmény esetleges figyelembevétele előtti nyereség 10%-áig levonhatók. Itt azt az összeget jegyezze be, amely ezen felső  
 határérték figyelembevételével levonható. 
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E 6a-1, 3. oldal, 2019.10.04-i változat

A részesedést átruházták (százalék) 18  9931 % % % %

Dátum (nn.hh.éééé)

Átmeneti nyereség/veszteség  19  9936

Értékesítési nyereség (az esetleges adókedvezmény előtt)/értékesítési veszteség  20  9941

Az értékesítési nyereségre járó adókedvezmény a 24. § (4) bek. értelmében 21  9023 – – – –

A részesedést átruházták (százalék) 18  9932 % % % %

Dátum (nn.hh.éééé)

Átmeneti nyereség/veszteség  19  9937

Értékesítési nyereség (az esetleges adókedvezmény előtt)/értékesítési veszteség  20  9942

Az értékesítési nyereségre járó adókedvezmény a 24. § (4) bek. értelmében 21   9024 – – – –

Teljes összeg                                
Várólista-szabályozás a 23a § szerinti tőkés társtulajdonosként való részesedés esetén (mindenképpen a tőkeszámla és a várólistás veszteség alakulásával együtt töltse ki!)

Eredményrészesedés (nyereség/veszteség) a 23a § figyelembevétele előtt
Veszteség esetén: A várólistához számítás (a veszteség csökkentése a  
9402/7402. jelzőszám alatt szereplő összeggel)           22   9025
Nyereség esetén: A várólistával való csökkentés (üzemen belüli veszteségkiegyenlítés
a nyereségnek a korábbi év várólistás veszteségével való elszámolásával a  
9403/7403. jelzőszám alatt a következő összegben)                                             23   9026

Teljes összeg   24                          
Csak akkor töltse ki, ha a bevallás évében két gazdasági év ér véget – a teljes összeg és az eredményrészesedés felosztása (a 23a § esetleges figyelembevétele után) a két gazdasági évre:

Ebből az 1. gazdasági évre esik

Teljes összeg   25                          Adózási eredményrészesedés
Ebből az 2. gazdasági évre esik

Teljes összeg   25                          Adózási eredményrészesedés

Adózási eredményrészesedés  
a 23a § figyelembevétele nélkül

Adózási eredményrészesedés  
a 23a § figyelembevétele után
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E 6a-1, 4. oldal, 2019.10.04-i változat

A jövedelemrész tartalmazza: 

Jövedelem, amelyre a kedvezményezett adókulcs alkalmazható 9970

A 37. § (3) bek. szerinti kisajátítási kártérítések 9328

A tartozáselengedésből származó nyereségek a 36. § értelmében 9386

A teljesítendő hányad százalékban 9496 % % % %

26

A jövedelemrész tartalmazza: 
Nem kiegyenlíthető veszteségek (2. § (2a) bek.) 9945
Az előző évekről elszámolható veszteségeket ezen összegben kell kiegyenlíteni a pozitív  
jövedelmekkel: 9950
A tőkeátruházásból származó belföldi jövedelem, amelyre a különleges 25%-os adókulcs  
alkalmazható (különösen a bankbetétekből származó kamatok, osztalékok) 9761
A tőkeátruházásból származó külföldi jövedelem, amelyre a különleges 25%-os adókulcs  
alkalmazható (különösen a bankbetétekből származó kamatok, osztalékok) 9762
A tőkeátruházásból származó belföldi jövedelem, amelyre a különleges 27,5%-os 
adókulcs alkalmazható 9772
A tőkeátruházásból származó külföldi jövedelem, amelyre a különleges 27,5%-os 
adókulcs alkalmazható 9773
A tőkenyereségek és tőkeveszteségek pozitív egyenlege, amelyre a különleges  
adókulcs alkalmazható 9763

Tőkehozamadó a vállalati tőkehozamokra 9766

Külföldi tőkehozamok, amelyekbe be kell számítani a külföldi forrásadót 9748

Beszámítandó külföldi forrásadó a vállalati tőkehozamokra 9767

Megállapítások a részesek adókivetéséhez a gazdasági évre (az esetleges 1. gazdasági évre) vonatkozóan 3)

3) Ha a bevallás évében csak egy gazdasági évér véget, itt (9965-9396. jelzőszámok) az erre a gazdasági évre vonatkozó megállapításokat kell bejegyezni. Ha a bevallás évében két gazdasági  
 év ér véget, itt csak az első gazdasági évre vonatkozó megállapításokat kell bejegyezni. A második gazdasági évre vonatkozó megállapításokat a 7965. és az azt követő jelzőszámok alatt kell  
 bejegyezni.
4) Kérjük, vegye figyelembe: Ha az ingatlan-nyereségadót a részesek adószáma alatt vallották be, itt nem szabad bejegyzést tenni. Az ingatlan-nyereségadó figyelembevételére (beszámítására) 

mindig a részes adóeljárásában kerül sor.

Vállalati ingatlanokra vonatkozó tőkenyereség
Vállalati ingatlanokra vonatkozó nyereség, amelyre a különleges adókulcs 
alkalmazható     27   9764
A 20. § (2) bek. szerinti ráfordítások a 9764. jelzőszám szerinti vállalati ingatlanokból 
származó nyereséggel összefüggésben     28   9771
Ingatlan-nyereségadó, amelyet a személyi társaság (kereseti társaság vagy betéti  
társaság) adószáma alatt vallottak be 4) 9765

E 6a-1-HU-2019

Kérjü
k, a

dja m
eg a sz

ükséges a
datokat a

 hivatalos  

nyomtatványon, je
len fo

rdítá
s c

sak tá
mogatásként s

zo
lgál!



E 6a-1, 5. oldal, 2019.10.04-i változat

A tőkeszámla és a várólistás veszteség alakulásának kimutatása a 23a § szerint (az esetleges 1. gazdasági év)

5) A tőkeszámla növelését pozitív, a csökkentését negatív előjellel kell bejegyezni.

Külföldi jövedelem
A jövedelem nem tartalmazza: 
A progressziófenntartás mellett adómentesített külföldi jövedelem 9975
A jövedelem tartalmazza: Külföldi jövedelem, amely esetében az adókivetés joga  
Ausztriát illeti meg (tőkenyereség nélkül) 9395
A 395. jelzőszám szerinti jövedelemre jóváírható adó esik
(forrásadó nélkül a 9767. jelzőszám szerint) a következő összegben 9396

A 23a § szempontjából mérvadó adóügyi tőkeszámla alakulása

Egyenleg a gazdasági év kezdetén 9397

A járulékos tőkeelemek változása 5) 9398

Más változások 5) 9399

Egyenleg a gazdasági év végén 9400
A várólistás veszteség alakulása

Egyenleg a gazdasági év kezdetén 9401

Növelés a gazdasági év nem kiegyenlíthető veszteségével 9402

Csökkentés a gazdasági év nyereségének elszámolásával 9403
Csökkentés betéti többlettel vagy tényleges kezességlehívással  
Ezt az összeget az érintett részesek E 1, ill. E 7 nyomtatványában az
509. jelzőszám alatt jegyezze be! 9405

Egyenleg a gazdasági év végén 9406
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E 6a-1, 6. oldal, 2019.10.04-i változat

Vállalati ingatlanokra vonatkozó tőkenyereség    
Vállalati ingatlanokra vonatkozó nyereség, amelyre a különleges adókulcs 
alkalmazható  27    7764
A 20. § (2) bek. szerinti ráfordítások a 7764. jelzőszám szerinti vállalati ingatlanok- 
ból származó nyereséggel összefüggésben 28    7771
Ingatlan-nyereségadó, amelyet a személyi társaság (kereseti társaság vagy betéti  
társaság) adószáma alatt vallottak be 4)  7765
A jövedelemrész tartalmazza: 

Jövedelem, amelyre a kedvezményezett adókulcs alkalmazható 7970

A 37. § (3) bek. szerinti kisajátítási kártérítések 7328

A tartozáselengedésből származó nyereségek a 36. § értelmében 7386

A teljesítendő hányad százalékban 7496 % % % %
4) Kérjük, vegye figyelembe: Ha az ingatlan-nyereségadót a részesek adószáma alatt vallották be, itt nem szabad bejegyzést tenni. Az ingatlan-nyereségadó figyelembevételére (beszámítására) 

mindig a részes adóeljárásában kerül sor. 

A jövedelemrész tartalmazza: 
Nem kiegyenlíthető veszteségek (2. § (2a) bek.) 7945
Az előző évekről elszámolható veszteségeket ezen összegben kell kiegyenlíteni a pozitív  
jövedelmekkel: 7950
A tőkeátruházásból származó belföldi jövedelem, amelyre a különleges 25%-os adókulcs  
alkalmazható (különösen a bankbetétekből származó kamatok, osztalékok) 7761
A tőkeátruházásból származó külföldi jövedelem, amelyre a különleges 25%-os adókulcs  
alkalmazható (különösen a bankbetétekből származó kamatok, osztalékok) 7762
A tőkeátruházásból származó belföldi jövedelem, amelyre a különleges 27,5%-os  
adókulcs alkalmazható 7772
A tőkeátruházásból származó külföldi jövedelem, amelyre a különleges 27,5%-os  
adókulcs alkalmazható 7773
A tőkenyereségek és tőkeveszteségek pozitív egyenlege, amelyre a különleges 
adókulcs alkalmazható 7763

Tőkehozamadó a vállalati tőkehozamokra 7766

Külföldi tőkehozamok, amelyekbe be kell számítani a külföldi forrásadót 7748

Beszámítandó külföldi forrásadó a vállalati tőkehozamokra 7767

Megállapítások a részesek adókivetéséhez az esetleges 2. gazdasági évre vonatkozóan
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Adóügyi képviselő (név, cím, telefonszám)

Kelt, aláírás

E 6a-1, 7. oldal, 2019.10.04-i változat

FONTOS MEGJEGYZÉS: Kérjük, ne nyújtson be eredeti dokumentumokat/bizonylatokat, mert az Adóhatósághoz beérkező valamennyi iratot az elektronikus feldolgozás után az adatvédelmi 
szempontoknak megfelelően megsemmisítjük! Legalább 7 évig őrizze meg ezeket a dokumentumokat az esetleges felülvizsgálat céljából!

A tőkeszámla és a várólistás veszteség alakulásának kimutatása a 23a § szerint (az esetleges 2. gazdasági év)

5) A tőkeszámla növelését pozitív, a csökkentését negatív előjellel kell bejegyezni.

A bevallást még egyszerűbben benyújthatja papírmentes formában a bmf.gv.at (FinanzOnline) oldalon.
A FinanzOnline ingyenesen és a nap 24 órájában a rendelkezésére áll, és nem igényel speciális szoftvert.

Külföldi jövedelem
A jövedelem nem tartalmazza: 
A progressziófenntartás mellett adómentesített külföldi jövedelem 7975
A jövedelem tartalmazza: 
Külföldi jövedelem, amely esetében az adókivetés joga Ausztriát illeti meg 
(tőkenyereség nélkül) 7395
A 395. jelzőszám szerinti jövedelemre jóváírható adó esik
(forrásadó nélkül a 7767. jelzőszám szerint) a következő összegben 7396

A 23a § szempontjából mérvadó adóügyi tőkeszámla alakulása

Egyenleg a gazdasági év kezdetén 7397

A járulékos tőkeelemek változása 5) 7398

Más változások 5) 7399

Egyenleg a gazdasági év végén 7400
A várólistás veszteség alakulása

Egyenleg a gazdasági év kezdetén 7401

Növelés a gazdasági év nem kiegyenlíthető veszteségével 7402

Csökkentés a gazdasági év nyereségének elszámolásával 7403
Csökkentés betéti többlettel vagy tényleges kezességlehívással  
Ezt az összeget az érintett részesek E 1, ill. E 7 nyomtatványában az
509. jelzőszám alatt jegyezze be! 7405

Egyenleg a gazdasági év végén 7406

22

E 6a-1-HU-2019

Kérjü
k, a

dja m
eg a sz

ükséges a
datokat a

 hivatalos  

nyomtatványon, je
len fo

rdítá
s c

sak tá
mogatásként s

zo
lgál!




