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Št. rač. pri davčnem organu: Številka finančnega urada - davčna številka

Udeleženec je kapitalistični partner v smislu 23a. čl. 2

Izpolniti samo, kadar je partnerstvo (dvojno partnerstvo): 
23a. čl. Zakona o davku od dohodkov - EStG 1988 se ne upošteva 3

Vlagam zahtevek v skladu s 6. odst., 24. Čl. (davčna olajšava za objekte v primeru opustitve) 4

Delež na dobičku/izgubi pred upoštevanjem naslednjih številčnih številk 1) 5

Posebni poslovni prihodki  6   9915

Posebni poslovni izdatki (brez olajšave dobička)  7   9925 – – – –

Popravki k prodajam/odvzemom/pripisom in odpisom poslovnih zemljišč   8  9387

E 6a-1-SI-2019 Zvezno ministrstvo za finance - 12/2019 (izd. 2019) E 6a -1, stran 1, različica z dne 4. 10. 2019

Za finančni urad Spremna opomba

2019

Če se brez podrobnejšega opisa napotuje na zakonska določila, se pod tem pojmom razume Zakon o davku od dohodkov 1988 (EStG 
1988). Prihodki iz zagotavljanja pravic priključkov (107. čl.) se ne vnesejo v to prilogo, temveč pri izvajanju možnosti rednega obdavčenja 
pri udeležencih v njihovi davčni napovedi (priloga E 11, K 11).
Prosimo, upoštevajte Pomoč za izpolnjevanje obrazcev (E 6-Erl). To prilogo je treba izpolniti za vse udeležence. Pri več kot 4 udeležencih prosimo, da vnesete številko lista:

Priloga k obrazcu E 6a za leto 2019 1

1) V to polje se vnese deležni dobiček/izguba, ki izhaja iz priloge E 6a. Ta se lahko razdeli odstopajoče od navedenega razmerja udeležbe na udeležence.

Ta obrazec se bere strojno zato pišite s TISKANIMI ČRKAMI in uporabljajte izključno črno ali modro barvo. Navedbe zneskov v EUR 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 OPIS OSEBNE DRUŽBE ALI ZDRUŽENJA POSAMEZNIKOV (TISKANE ČRKE) 
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Ime:

Št. rač. pri davčnem organu: Številka finančnega urada - davčna številka

Poslovne donacije upravičenim raziskovalnim in učnim institucijam, muzejem, kulturnim  
ustanovam, zveznemu uradu za spomeniško varstvo, krovnim združenjem za prevoz  
invalidnih oseb, mednarodni protikorupcijski akademiji in drugo 2)                          9   9253
Poslovne donacije dobrodelnim organizacijam, upravičenim združenjem za zbiranje
donacij in drugo 2)

Samo odbitno, kadar se ustrezna ustanova nahaja na seznamu upravičenih  
ustanov za darovanje Zveznega ministrstva za finance.                                 9   9254
Poslovne donacije organizacijam za varstvo okolja in zavetiščem za živali 2) 
Samo odbitno, kadar se ustrezna ustanova nahaja na seznamu upravičenih  
ustanov za darovanje Zveznega ministrstva za finance.                                    9  9255

Poslovne donacije prostovoljnim gasilskim društvom in deželnim gasilskim združenjem 2)  9  9256

Državne podpore za opremo dobrodelnega sklada            10    9461

Podpore za sklade na področju inovacij za izobraževanje in njihove podsklade              11  9462
Olajšava dobička (10. člen)                         12

Udeležba se navede v poslovnem premoženju                                                         13

Osnovna olajšava
Pozor: Vnos je pogoj za upoštevanje davčne olajšave 14   9221 – – – –
Investicijsko pogojena olajšava za dobiček za gospodarske dobrine
Pozor: Vnos je pogoj za upoštevanje davčne olajšave 15   9227 – – – –
Investicijsko pogojena davčna olajšava za dobiček od vrednostnih papirjev
Pozor: Vnos je pogoj za upoštevanje davčne olajšave 16   9229 – – – –

Olajšava dobička, za katerega se naknadno obračuna davek  17   9234
Prodaja deleža

Prodan je bil delež (odstotek) 18  9930 % % % %

Datum (DD.MM.LLLL)

Prehodni dobiček/izguba  19  9935

Dobiček od prodaje (pred morebitno olajšavo)/izguba od prodaje  20  9940

Olajšava za dobiček od prodaje v skladu s 4. odst., 24. čl. 21   9022 – – – –

E 6a -1, stran 2, različica z dne 4. 10. 2019

2) Prosimo, upoštevajte: Donacije so odbitne samo v višini 10% dobička pred morebitnim upoštevanjem neobdavčenega zneska dobička. Tukaj vnesite znesek, ki se odbije na podlagi najvišjega  
 zneska. 
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E 6a -1, stran 3, različica z dne 4. 10. 2019

Prodan je bil delež (odstotek) 18  9931 % % % %

Datum (DD.MM.LLLL)

Prehodni dobiček/izguba  19  9936

Dobiček od prodaje (pred morebitno olajšavo)/izguba od prodaje  20  9941

Olajšava za dobiček od prodaje v skladu s 4. odst., 24. čl. 21  9023 – – – –

Prodan je bil delež (odstotek) 18  9932 % % % %

Datum (DD.MM.LLLL)

Prehodni dobiček/izguba  19  9937

Dobiček od prodaje (pred morebitno olajšavo)/izguba od prodaje  20  9942

Olajšava za dobiček od prodaje v skladu s 4. odst., 24. čl. 21   9024 – – – –

Skupna vsota                                
Ureditev s čakalno opcijo pri udeležbi kapitalističnega partnerja v smislu 23a. čl. (Vsekakor izpolniti skupaj z razvojem kapitalnega računa in izgubami čakalne opcije)

Delež rezultata (dobiček/izguba) pred upoštevanjem 23a. čl.
Ob izgubi: Dovod v čakalno opcijo (zmanjšanje izgube za znesek v številčni  
oznaki 9402/7402)               22   9025
Ob dobičku: Zmanjšanje za čakalno opcijo (notranja poslovna izravnava izgube
z obračunom dobička z izgubo čakalne opcije iz predhodnega leta v višini zneska  
v številčni oznaki 9403/7403)                                                                             23   9026

Skupna vsota   24                          
Izpolniti samo, kadar se v letu podaljšanja zaključita dve tržni leti - razdelitev skupne vsote in deležev rezultata (po morebitnem upoštevanju 23a. čl.) na obe tržni leti:

Od tega odpade na tržno leto 1

Skupna vsota   25                          davčni delež dobička
Od tega odpade na tržno leto 2

Skupna vsota   25                          davčni delež dobička

Davčni delež dobička brez  
upoštevanja 23a. čl.

Davčni delež dobička po  
upoštevanju 23a. čl.
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E 6a -1, stran 4, različica z dne 4. 10. 2019

V deležu prihodkov so vsebovani: 

Prihodki, za katere bi se uporabljala ugodnejša davčna stopnja 9970

Odškodnine za razlastitve v skladu s 3. odst. 37. člena 9328

Dobički iz odpusta dolga v smislu 36. člena 9386

Načrtovana kvota v odstotkih 9496 % % % %

26

V deležu prihodkov so vsebovani: 
Neizravnalne izgube (2a. odst., 2. čl) 9945

Obračunane izgube iz predhodnih let se izravnajo s pozitivnimi prihodki v višini: 9950
Domači prihodki iz prepustitve kapitala, za katere se uporablja posebna davčna stopnja  
v višini 25% (posebej obresti iz bančnih vložkov, dividende) 9761
Tuji prihodki iz prepustitve kapitala, za katere se uporablja posebna davčna stopnja v  
višini 25% (posebej obresti iz bančnih vložkov, dividende) 9762
Domači prihodki iz prepustitve kapitala, za katere se uporablja posebna davčna stopnja 
v višini 27,5% 9772
Tuji prihodki iz prepustitve kapitala, za katere se uporablja posebna davčna stopnja 
v višini 27,5% 9773
Pozitivni saldo substančnih dobičkov in substančnih izgub, za katere se uporablja  
posebna  davčna stopnja                                                                                                                              9763

Davek od dobička na kapital za poslovne kapitalske donose 9766

Tuji kapitalski donosi, katerim se priračuna tuj davek po odbitku 9748

Priračunan tuj davek po odbitku na poslovne kapitalske donose 9767

Ugotovitve k odmeri udeležencev glede na tržno leto (morebitno tržno leto 1) 3)

3) Če se v letu izjave zaključi samo eno tržno leto, je tukaj treba vnesti (številčne oznake 9965 do 9396) ugotovitve, ki se nanašajo na to tržno leto. Če se v letu izjave zaključita dve tržni leti, 
se tukaj vnesejo samo ugotovitve, ki se nanašajo na prvo tržno leto. Ugotovitve, ki se nanašajo na dve tržni leti je treba vnesti v številčne oznake 7965 ff.
4) Prosimo, upoštevajte: Če je bil davek na nepremičnine odveden pri davčni številki udeležencev, potem vnos ni dovoljen. Upoštevanje (priračun) davka na nepremičnine se vedno izvede v 

ustreznem postopku obdavčenja udeleženca.

Substančni dobički, ki se nanašajo na poslovna zemljišča
Dobički, ki se nanašajo na poslovna zemljišča, za katere se uporablja posebna  
davčna stopnja     27   9764
Stroški v skladu z 2. odst. 20. čl. v povezavi z dobički iz poslovnih zemljišč v skladu  
s številčno oznako 9764     28   9771
Davek od dobička na nepremičnine, ki je bil odveden k davčni številki osebne  
družbe (odprta družba ali komanditna družba) 4) 9765
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E 6a -1, stran 5, različica z dne 4. 10. 2019

Prikaz razvoja kapitalskega računa in izgub čakalnih opcij v skladu s 23a. čl. (morebitno tržno leto 1)

5) Zvišanje kapitalskega konta se vnese s pozitivnim predznakom, zmanjšanje z negativnim predznakom.

Prihodki iz tujine
V prihodkih niso vsebovani: 
S progresijskim pridržkom davčno oproščeni prihodki iz tujine 9975
V prihodkih so vsebovani: 
Prihodki v tujini, ki so obdavčeni v Avstriji (brez kapitalskih donosov) 9395
Na prihodke v skladu s številčno oznako 395 odpade priračunan davek
(brez davka po odbitku v skladu s številčno oznako 9767) v višini 9396

Razvoj davčnega kapitalskega računa, ki je merodajen za 23a. čl.

Stanje ob začetku tržnega leta 9397

Spremembe iz dopolnilnega kapitala 5) 9398

Druge spremembe 5) 9399

Stanje ob koncu tržnega leta 9400
Razvoj izgub čakalne opcije

Stanje ob začetku tržnega leta 9401

Zvišanje za neizravnalno izgubo tržnega leta 9402

Zmanjšanje s poračunom z dobičkom tržnega leta 9403
Zmanjšanje s presežkom investicij ali dejanskim uveljavljanjem garancije 
Prosimo, ta znesek vnesite v obrazec E 1 oz. E 7 zadevnega udeleženca v
številčno oznako 509 9405

Stanje ob koncu tržnega leta 9406
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E 6a -1, stran 6, različica z dne 4. 10. 2019

Substančni dobički, ki se nanašajo na poslovna zemljišča    
Dobički, ki se nanašajo na poslovna zemljišča, za katere se uporablja posebna  
davčna stopnja  27    7764
Stroški v skladu z 2. odst. 20. čl. v povezavi z dobički iz poslovnih zemljišč v skladu  
s številčno oznako 7764 28    7771
Davek od dobička na nepremičnine, ki je bil odveden k davčni številki osebne družbe 
(odprta družba ali komanditna družba) 4)  7765
V deležu prihodkov so vsebovani: 

Prihodki, za katere bi se uporabljala ugodnejša davčna stopnja 7970

Odškodnine za razlastitve v skladu s 3. odst. 37. člena 7328

Dobički iz odpusta dolga v smislu 36. člena 7386

Načrtovana kvota v odstotkih 7496 % % % %
4) Prosimo, upoštevajte: Če je bil davek na nepremičnine odveden pri davčni številki udeležencev, potem vnos ni dovoljen. Upoštevanje (priračun) davka na nepremičnine se vedno izvede v  

ustreznem postopku obdavčenja udeleženca. 

V deležu prihodkov so vsebovani: 
Neizravnalne izgube (2a. odst., 2. čl) 7945

Obračunane izgube iz predhodnih let se izravnajo s pozitivnimi prihodki v višini: 7950
Domači prihodki iz prepustitve kapitala, za katere se uporablja posebna davčna stopnja  
v višini 25% (posebej obresti iz bančnih vložkov, dividende) 7761
Tuji prihodki iz prepustitve kapitala, za katere se uporablja posebna davčna stopnja  
v višini 25% (posebej obresti iz bančnih vložkov, dividende) 7762
Domači prihodki iz prepustitve kapitala, za katere se uporablja posebna davčna stopnja 
v višini 27,5% 7772
Tuji prihodki iz prepustitve kapitala, za katere se uporablja posebna davčna stopnja 
v višini 27,5% 7773
Pozitivni saldo substančnih dobičkov in substančnih izgub, za katere se uporablja  
posebna davčna stopnja                                                                                             7763

Davek od dobička na kapital za poslovne kapitalske donose 7766

Tuji kapitalski donosi, katerim se priračuna tuj davek po odbitku 7748

Priračunan tuj davek po odbitku na poslovne kapitalske donose 7767

Ugotovitve k odmeri udeležencev glede na morebitno tržno leto 2
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Davčno zastopanje (naziv, naslov, številka telefona)

Datum, podpis

E 6a -1, stran 7, različica z dne 4. 10. 2019

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 zahte-
vami varstva podatkov! Vendar pa hranite te vsaj 7 let za morebitno preverjanje.

Prikaz razvoja kapitalskega računa in izgub čakalnih opcij v skladu s 23a. čl. (morebitno tržno leto 2)

5) Zvišanje kapitalskega konta se vnese s pozitivnim predznakom, zmanjšanje z negativnim predznakom.

Še preprosteje lahko to izjavo predložite v nepapirni obliki preko spletne strani bmf.gv.at (FinanzOnline).
FinanzOnline vam je nenehno brezplačno na voljo in ne potrebujete nikakršne posebne programske opreme.

Prihodki iz tujine
V prihodkih niso vsebovani: 
S progresijskim pridržkom davčno oproščeni prihodki iz tujine 7975
V prihodkih so vsebovani: 
Prihodki v tujini, ki so obdavčeni v Avstriji 
(brez kapitalskih donosov) 7395
Na prihodke v skladu s številčno oznako 395 odpade priračunan davek
(brez davka po odbitku v skladu s številčno oznako 7767) v višini 7396

Razvoj davčnega kapitalskega računa, ki je merodajen za 23a. čl.

Stanje ob začetku tržnega leta 7397

Spremembe iz dopolnilnega kapitala 5) 7398

Druge spremembe 5) 7399

Stanje ob koncu tržnega leta 7400
Razvoj izgub čakalne opcije

Stanje ob začetku tržnega leta 7401

Zvišanje za neizravnalno izgubo tržnega leta 7402

Zmanjšanje s poračunom z dobitkom tržnega leta 7403
Zmanjšanje s presežkom investicij ali dejanskim uveljavljanjem garancije 
Prosimo, ta znesek vnesite v obrazec E 1 oz. E 7 zadevnega udeleženca v
številčno oznako 509 7405

Stanje ob koncu tržnega leta 7406
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