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Meno a priezvisko:

Číslo účtu pre odvody: Číslo finančnej správy – daňové identifikačné číslo

Podielnik je kapitálový spolupodnikateľ v zmysle § 23a 2

Vyplňte iba vtedy, keď sa podieľa spolupodnikajúci subjekt/spolupodnikajúca  
osoba (dvojité spolupodnikanie): Neprebieha žiadne zohľadnenie § 23a zákon o dani z  
príjmov 1988 /EStG 1988/  3

Podávam žiadosť podľa § 24 ods. 6 (zvýhodnenie budov v prípade zrušenia podniku/prevádzky) 4

Podiel na zisku/strate pred zohľadnením nasledujúcich identifikačných čísiel 1) 5

Mimoriadne prevádzkové príjmy  6   9915

Mimoriadne prevádzkové výdavky (bez nezdaniteľnej čiastky zisku)  7   9925 – – – –
Opravy k predajom/vyňatiam/navýšeniam a odpisom 
podnikových pozemkov   8  9387
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Finančnému úradu Záznam o prijatí

2019

Ak sa bez bližšieho určenia odkazuje na zákonné ustanovenia, potom sa pod tým rozumie Zákon o dani z príjmov z roku 1988 (EStG 1988). 
Príjmy z dôvodu priznania práv vedenia (§ 107) sa do tejto prílohy nezaznamenávajú, ale v prípade opcie normálneho zdanenia ich musí 
podielnička/podielnik zapísať do svojho daňového priznania (príloha E 11, K 11).
Venujte, prosím, pri vypĺňaní pozornosť pomocníkovi pri vypĺňaní (E 6-Erl). Túto prílohu musia vyplniť všetci podielnici. Pri viac ako 4 podielnikoch, prosím, zapíšte číslo listu:

Príloha k formuláru E 6a za rok 2019 1

1) Do tohto políčka treba zaznamenať zisk/stratu, vyplývajúci/vyplývajúcu z prílohy E 6a. Zisk/stratu možno rozdeliť odlišne od poznamenaného pomeru účasti podielnikov.

Tento formulár je načítavaný strojovo, píšte preto VEĽKÝMI PÍSMENAMI a používajte výhradne iba čiernu alebomodrú farbu. Údaje o čiastkach v EURÁCH a eurocentoch (zarovnané k pravému 
okraju). Odovzdávajte iba originálne formuláre, pretože kópie sa nedajú strojovo načítať. Údaje zapísané mimo políčok formulárov taktiež nie je možné načítať strojovo.
Zvýraznené políčka musíte vyplniť v každom prípade.

Číslo účtu pre odvody
Číslo finančnej správy – daňové identifikačné číslo NÁZOV OSOBNEJ SPOLOČNOSTI ALEBO OSOBNÉHO SPOLOČENSTVA 
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Meno a priezvisko:

Číslo účtu pre odvody: Číslo finančnej správy – daňové identifikačné číslo

Prevádzkové dary a príspevky zvýhodneným výskumným a vzdelávacím zariadeniam,  
múzeám, kultúrnym zariadeniam, spolkovému pamiatkovému úradu, zastrešujúcim  
športovým zväzom postihnutých, medzinárodnej protikorupčnej akadémii a iné. 2)     9   9253
Prevádzkové dary a príspevky dobročinným organizáciám, zvýhodneným spolkom 
zbierajúce dary a iné. 2)

Odpočítateľné iba vtedy, pokiaľ sa príslušná organizácia nachádza v zozname 
zvýhodnených príspevkových organizácií Spolkového ministerstva financií.       9   9254
Prevádzkové dary a príspevky organizáciám na ochranu životného prostredia a útulkom pre  
zvieratá 2) Odpočítateľné iba vtedy, pokiaľ sa príslušná organizácia nachádza v zozname  
zvýhodnených príspevkových organizácií Spolkového ministerstva financií.         9    9255
Prevádzkové dary a príspevky dobrovoľným požiarnikom a krajinským zväzom  
požiarnikov 2)  9   9256

Finančné príspevky na vybavenie verejnoprospešnej nadácie majetkom           10    9461

Finančné príspevky inovačnej nadácii pre vzdelávanie a jej podriadeným nadáciám      11  9462
Nezdaniteľná čiastka zisku (§ 10)                         12

Účasť je držaná v podnikovom majetku                                                            13

Základná nezdaniteľná čiastka
Pozor: Zápis je predpokladom na zohľadnenie nezdaniteľnej čiastky 14   9221 – – – –
Investíciami podmienená nezdaniteľná čiastka zisku za hmotný investičný majetok
Pozor: Zápis je predpokladom na zohľadnenie nezdaniteľnej čiastky 15   9227 – – – –
Investíciami podmienená nezdaniteľná čiastka zisku za cenné papiere/akcie
Pozor: Zápis je predpokladom na zohľadnenie nezdaniteľnej čiastky 16   9229 – – – –

Dodatočne zdaniteľná nezdaniteľná čiastka zisku  17   9234
Predaj podielu

Podiel bol predaný (podiel v percentách) 18  9930 % % % %

Dátum (DD.MM.RRRR)

Prenesený zisk/prenesená strata  19  9935

Zisk z predaja (pred eventuálnou nezdaniteľnou čiastkou)/strata z predaja  20  9940

Nezdaniteľná čiastka za zisk z predaja podľa § 24 ods. 4 21   9022 – – – –

E 6a-1, strana 2, verzia zo dňa 4. 10. 2019

2) Venujte pozornosť nasledovnému: Dary a príspevky sú odpočítateľné vo výške 10 % zo zisku pred eventuálnym zohľadnením nezdaniteľnej čiastky zisku. Sem zapíšte čiastku, ktorá je  
 odpočítateľná so zohľadnením tejto maximálnej hranice. 
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Podiel bol predaný (podiel v percentách) 18  9931 % % % %

Dátum (DD.MM.RRRR)

Prenesený zisk/prenesená strata  19  9936

Zisk z predaja (pred eventuálnou nezdaniteľnou čiastkou)/strata z predaja  20  9941

Nezdaniteľná čiastka za zisk z predaja podľa § 24 ods. 4 21  9023 – – – –

Podiel bol predaný (podiel v percentách) 18  9932 % % % %

Dátum (DD.MM.RRRR)

Prenesený zisk/prenesená strata  19  9937

Zisk z predaja (pred eventuálnou nezdaniteľnou čiastkou)/strata z predaja  20  9942

Nezdaniteľná čiastka za zisk z predaja podľa § 24 ods. 4 21   9024 – – – –

Celková suma                                
Režim pozastavenia pri účasti ako kapitálový spolupodnikateľ v zmysle § 23a (v každom prípade vyplňte spolu s vývojom kapitálového účtu a stratami režimu pozastavenia)

Podiel hospodárskeho výsledku (zisk/strata) pred zohľadnením § 23a
Pri strate: Tvorba rezerv k pozastaveniu (zníženie straty o čiastku v identifikačnom  
čísle 9402/7402)               22   9025
Pri zisku: Zníženie o pozastavenie (vnútropodnikové vyrovnanie straty započítaním  
zisku so stratou režimu pozastavenia z jedného z predchádzajúcich rokov vo výške  
čiastky v identifikačnom čísle 9403/7403)                                                            23   9026

Celková suma   24                          
Vyplňte iba vtedy, keď v zdaňovacom roku končia dva hospodárske roky – rozdelenie celkovej sumy a podielov hospodárskeho výsledku (po eventuálnom zohľadnení § 23a) na oba hospodárske roky:

Z toho pripadá na hospodársky rok 1

Celková suma   25               
Z toho pripadá na hospodársky rok 2

Celková suma   25                          

Daňový podiel hospodárskeho 
výsledku bez zohľadnenia § 23a

Daňový podiel hospodárskeho 
výsledku po zohľadnení § 23a
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V podiele na príjmoch sú zahrnuté: 

Príjmy, na ktoré by bola aplikovateľná zvýhodnená sadzba dane 9970

Odškodnenia pri vyvlastnení podľa § 37 ods. 3 9328

Zisky z odpustenia dlhu v zmysle § 36 9386

Kvóta v percentách, ktorá sa má zaplatiť 9496 % % % %

26

V podiele na príjmoch sú zahrnuté: 
Nevyrovnateľné straty (§ 2 ods. 2a) 9945
Započítateľné straty z predchádzajúcich rokov musíte vyrovnať s kladnými  
príjmami vo výške: 9950
Tuzemské príjmy z prenechania kapitálu, na ktoré je aplikovateľná osobitná sadzba  
dane vo výške 25 % (predovšetkým úroky z bankových vkladov a dividend) 9761
Zahraničné príjmy z prenechania kapitálu, na ktoré je aplikovateľná osobitná sadzba  
dane vo výške 25 % (predovšetkým úroky z bankových vkladov a dividend) 9762
Tuzemské príjmy z prenechania kapitálu, na ktoré je aplikovateľná osobitná sadzba  
dane vo výške 27,5 % 9772
Zahraničné príjmy z prenechania kapitálu, na ktoré je aplikovateľná osobitná sadzba  
dane vo výške 27,5 % 9773
Kladné saldo prírastkov majetku a strát majetku, na ktoré možno aplikovať osobitnú  
sadzbu dane 9763

Daň z kapitálových výnosov na prevádzkové kapitálové výnosy 9766

Zahraničné kapitálové výnosy, na ktoré treba pripočítať zahraničnú daň vyberanú zrážkou 9748

Pripočítateľná zahraničná daň vyberaná zrážkou na prevádzkové kapitálové výnosy 9767

Zistenia týkajúce sa vyrubenia daní podielnikov pre hospodársky rok (eventuálny hospodársky rok 1) 3)

3) Keď v roku daňového priznania končí iba jeden hospodársky rok, treba sem (identifikačné čísla 9965 až 9396) zapísať určenia tohto jedného hospodárskeho roka. Keď v roku daňového priznania  
 končia dva hospodárske roky, treba sem zapísať iba zistenia týkajúce sa prvého hospodárskeho roka. Zistenia týkajúce sa druhého hospodárskeho roka treba zapísať do identifikačných čísiel 7965  
 a nasledovných.
4) Venujte, prosím, pozornosť nasledovnému: Ak bola daň z výnosu nehnuteľností odvedená za daňové identifikačné číslo podielnikov, nesmiete na tomto mieste vykonať žiaden zápis. Zohľadnenie 

(započítanie) dane z výnosu nehnuteľností prebieha vždy v príslušnom zdaňovacom procese podielnika.

Prírastky majetku týkajúce sa podnikových pozemkov
Zisky týkajúce sa podnikových pozemkov, na ktoré možno aplikovať osobitnú 
sadzbu dane     27   9764
Náklady podľa § 20 ods. 2 v súvislosti so ziskami podnikových pozemkov podľa  
identifikačného čísla 9764     28   9771
Daň z výnosu nehnuteľností, odvedená za daňové identifikačné číslo osobnej  
spoločnosti (verejná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť) 4) 9765

E 6a-1-SK-2019

Prosím
, v

šetky potre
bné údaje uveď

te v úradnom 

form
ulári, 

tento preklad slú
ži l

en ako podpora.



E 6a-1, strana 5, verzia zo dňa 4. 10. 2019

Znázornenie vývoja kapitálového účtu a strát režimu pozastavenia podľa § 23a (eventuálny hospodársky rok 1)

5) Navýšenie kapitálového účtu treba zapísať s kladným a zníženie so záporným znamienkom.

Zahraničné príjmy
V príjmoch nie sú zahrnuté: 
Zahraničné príjmy oslobodené od dane s výhradou progresívnej dane 9975
V príjmoch sú zahrnuté: Zahraničné príjmy, ku ktorým Rakúsku prislúcha  
zdaňovacie právo (bez kapitálových výnosov) 9395
Na príjmy podľa identifikačného čísla 395 pripadá započítateľná daň
(bez dane vyberanej zrážkou podľa identifikačného čísla 9767) vo výške 9396

Vývoj daňového kapitálového účtu smerodajného pre § 23a

Stav na začiatku hospodárskeho roka 9397

Zmeny z dodatočných základných fondov 5) 9398

Ostatné zmeny 5) 9399

Stav na konci hospodárskeho roka 9400
Vývoj strát režimu pozastavenia

Stav na začiatku hospodárskeho roka 9401

Navýšenie o nevyrovnateľnú stratu hospodárskeho roka 9402

Zníženie započítaním so ziskom hospodárskeho roka 9403
Zníženie previsom vkladov alebo skutočným nárokovaním na ručenie  
Zapíšte, prosím, túto čiastku vo formulári E 1, resp. E 7 dotknutého podielnika  
do identifikačného čísla 509 9405

Stav na konci hospodárskeho roka 9406
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Prírastky majetku týkajúce sa podnikových pozemkov    
Zisky týkajúce sa podnikových pozemkov, na ktoré možno aplikovať osobitnú 
sadzbu dane  27    7764
Náklady podľa § 20 ods. 2 v súvislosti so ziskami podnikových pozemkov podľa  
identifikačného čísla 7764 28    7771
Daň z výnosu nehnuteľností, odvedená za daňové identifikačné číslo osobnej  
spoločnosti (verejná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť) 4)                                                 7765
V podiele na príjmoch sú zahrnuté: 

Príjmy, na ktoré by bola aplikovateľná zvýhodnená sadzba dane 7970

Odškodnenia pri vyvlastnení podľa § 37 ods. 3 7328

Zisky z odpustenia dlhu v zmysle § 36 7386

Kvóta v percentách, ktorá sa má zaplatiť 7496 % % % %
4) Venujte, prosím, pozornosť nasledovnému: Ak bola daň z výnosu nehnuteľností odvedená za daňové identifikačné číslo podielnikov, nesmiete na tomto mieste vykonať žiaden zápis.  

Zohľadnenie (započítanie) dane z výnosu nehnuteľností prebieha vždy v príslušnom zdaňovacom procese podielnika. 

V podiele na príjmoch sú zahrnuté: 
Nevyrovnateľné straty (§ 2 ods. 2a) 7945
Započítateľné straty z predchádzajúcich rokov musíte vyrovnať s kladnými  
príjmami vo výške: 7950
Tuzemské príjmy z prenechania kapitálu, na ktoré je aplikovateľná osobitná sadzba  
dane vo výške 25 % (predovšetkým úroky z bankových vkladov a dividend) 7761
Zahraničné príjmy z prenechania kapitálu, na ktoré je aplikovateľná osobitná sadzba  
dane vo výške 25 % (predovšetkým úroky z bankových vkladov a dividend) 7762
Tuzemské príjmy z prenechania kapitálu, na ktoré je aplikovateľná osobitná sadzba  
dane vo výške 27,5 % 7772
Zahraničné príjmy z prenechania kapitálu, na ktoré je aplikovateľná osobitná sadzba  
dane vo výške 27,5 % 7773
Kladné saldo prírastkov majetku a strát majetku, na ktoré možno aplikovať 
osobitnú sadzbu dane 7763

Daň z kapitálových výnosov na prevádzkové kapitálové výnosy 7766

Zahraničné kapitálové výnosy, na ktoré treba pripočítať zahraničnú daň vyberanú zrážkou 7748

Pripočítateľná zahraničná daň vyberaná zrážkou na prevádzkové kapitálové výnosy 7767

Zistenia týkajúce sa vyrubenia daní podielnikov pre eventuálny hospodársky rok 2
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Zástupca pre daňové záležitosti (meno a priezvisko/názov, adresa, telefónne číslo)

Dátum, podpis
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DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Nezasielajte nám, prosím, žiadne originálne dokumenty/doklady, pretože všetky písomnosti doručené finančnému úradu budú po elektronickom spracovaní zlikvidované 
v súlade s predpismi na ochranu údajov! Pre prípadnú kontrolu si ich ale uschovajte minimálne na 7 rokov.

Znázornenie vývoja kapitálového účtu a strát režimu pozastavenia podľa § 23a (eventuálny hospodársky rok 2)

5) Navýšenie kapitálového účtu treba zapísať s kladným a zníženie so záporným znamienkom.

Ešte jednoduchšie môžete toto priznanie podať v bezpapierovej forme prostredníctvom bmf.gv.at (FinanzOnline).
FinanzOnline máte k dispozícii bezplatne a 24 hodín denne a nevyžaduje žiaden špeciálny softvér.

Zahraničné príjmy
V príjmoch nie sú zahrnuté: 
Zahraničné príjmy oslobodené od dane s výhradou progresívnej dane 7975
V príjmoch sú zahrnuté: 
Zahraničné príjmy, ku ktorým Rakúsku prislúcha zdaňovacie právo 
(bez kapitálových výnosov) 7395
Na príjmy podľa identifikačného čísla 395 pripadá započítateľná daň
(bez dane vyberanej zrážkou podľa identifikačného čísla 7767) vo výške 7396

Vývoj daňového kapitálového účtu smerodajného pre § 23a

Stav na začiatku hospodárskeho roka 7397

Zmeny z dodatočných základných fondov 5) 7398

Ostatné zmeny 5) 7399

Stav na konci hospodárskeho roka 7400
Vývoj strát režimu pozastavenia

Stav na začiatku hospodárskeho roka 7401

Navýšenie o nevyrovnateľnú stratu hospodárskeho roka 7402

Zníženie započítaním so ziskom hospodárskeho roka 7403
Zníženie previsom vkladov alebo skutočným nárokovaním na ručenie  
Zapíšte, prosím, túto čiastku vo formulári E 1, resp. E 7 dotknutého podielnika  
do identifikačného čísla 509 7405

Stav na konci hospodárskeho roka 7406

22
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