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Beérkezési megjegyzés

2021
Kérjük, NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL és csak fekete vagy kék színnel írjon. Összegek euróban és centben (jobbra igazítva).
A nyomtatvány vastagon keretezett mezőit mindenképpen ki kell tölteni.

CSALÁDI VAGY VEZETÉKNÉV 

KERESZTNÉV CÍM 

Adószám
10 számjegyű társadalombiztosítási szám  
az e-card szerint 
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Címzett:

  Finanzamt Österreich, Postfach 260, A-1000 Wien

  Finanzamt für Großbetriebe, Postfach 251, A-1000 Wien

2021. évi melléklet a személyi társaságban/testületben való részesedésből származó jövedelemhez
Ezt a mellékletet teljesen kitöltve és aláírva, a jövedelemadó-bevallással (E 1 vagy E 7) együtt nyújtsa be az Adóhivatalnak!
Abban az esetben, ha közelebbi megnevezés nélküli utalás történik a törvényes rendelkezésekre, ezalatt az 1988. évi személyi jövedelemadóról szóló törvény (EStG 1988) értendő.

A személyi társaság/testület megnevezése és címe:

Teljes összeg
Adószám

  A részesedés a vállalati
 vagyonban marad 

1)   A részesedés a vállalati
 vagyonban marad 

1)   A részesedés a vállalati
 vagyonban marad 

1)   A részesedés a vállalati
 vagyonban marad 

1)

   Az eredményt kis-
       vállalkozói átalányosítás

 útján határozták meg 
2)

   Az eredményt kis-
       vállalkozói átalányosítás

 útján határozták meg 
2)

   Az eredményt kis-
       vállalkozói átalányosítás

 útján határozták meg 
2)

   Az eredményt kis-
       vállalkozói átalányosítás

 útján határozták meg 
2)

1. Mező- és erdőgazdálkodásból származó jövedelem

1) Ha a részesedés a vállalati vagyonban marad, a teljes körű adókötelezettséggel rendelkező adóalanynál az 1., 2. vagy 3. pont szerinti nyereség-/veszteségrészt (a 4., ill. 5. pont szerinti levonások  
elvégzése nélkül) az E 1a melléklet 9237. jelzőszáma alatt kell nyilvántartani. A személyi jövedelemadó-bevallás (E 1) 10–12. pontjában való külön (további) kimutatástól el kell tekinteni. A  
korlátozottan adóköteles adóalanynál a 6. pont szerinti nyereség-/veszteségrészt (a 4., ill. 5. pont szerinti levonások esetleges elvégzése után) az E 7 mellékletben az 1–3. pontok 1. sorában kell 
nyilvántartani. Az 1–3. pontok 2. sorában való külön (további) kimutatástól el kell tekinteni.

2) Csak az önálló tevékenységből vagy az iparűzésből származó jövedelmet érinti. Akkor jelölje meg a rovatot, ha a társaság/testület (arányos) eredményét a kisvállalkozói átalányosítás útján 
határozták meg (17. § (3a) bek.). Kérjük, vegye figyelembe: Ebben az esetben a kisvállalkozói átalányosítást nem szabad egyéni gazdaságra (E 1a-K nyomatvány) igényelni. Ellenkező esetben 
meg kellene változtatni az adómegállapítási eljárást.

Kérjük, adja meg a szükséges adatokat a hivatalos  

nyomtatványon, je
len fordítás csak támogatásként szolgál! 
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3) Kérjük, vegye figyelembe: A 23a § szerinti várólistás nyereség elszámolása esetén itt csak a csökkentett összeget (adott esetben 0-át) kell bejegyezni. Az itt levont jövedelmet a személyi  
jövedelemadó-bevallásban (E 1) az általános adózás esetén a 10–12. pontok 6. sorában kell feltüntetni, a különleges adókulccsal való adózás esetén pedig a 10–12. pontok 10., 11., 12., 13. sorában. 

4) Kérjük, vegye figyelembe: A 23a § szerinti várólistás nyereség elszámolása esetén itt csak a csökkentett összeget (adott esetben 0-át) kell bejegyezni. Az itt levont jövedelmet a személyi  
jövedelemadó-bevallásban (E 1) az általános adózás esetén a 10–12. pontok 7. sorában kell feltüntetni, a különleges adókulccsal való adózás esetén pedig a 10–12. pontok 14., 15. sorában. 

5) Adott esetben itt kell elvégezni a nyereség utáni adókedvezmény korrekcióját is, amennyiben ez a vállalati tőkevagyonra, ill. vállalati ingatlanokra vonatkozó tőkenyereségre esik, amelyet a különleges 
adókulccsal kell megadóztatni (az E 1 nyomtatvány 8.1., ill. 8.2. pontja szerinti általános adózási opció gyakorlása nélkül) Ennek megfelelően az E 1 nyomtatvány 10. pontjának 11., 12., 13. sorában, 
a 10. pont 14. és 15. sorában, valamint a 11. pont 14., 15. sorában azt az értékét kell feltüntetni, amelyet az erre a jövedelemre eső, arányos nyereség utáni adókedvezménnyel csökkentenek.

6) A vezetékjog biztosításából származó jövedelem (az 1988. évi EStG 107. §-a) a forrásadó hatálya alá tartozik és nem kell megadóztatni. Ha az Önnek arányosan beszámítandó jövedelem után  
az általános adótarifa szerint szeretne adózni (általános adózási opció, 107. § (11) bek.), a jövedelmet (a nyereség utáni adókedvezmény és/vagy azon összegek esetleges figyelembevételével,  
amelyek a 2015-ös mező- és erdőgazdasági átalányosítási rendelet [LuF PauschVO] 15. §-a szerint levonhatók) itt kell bejegyezni. Ekkor ezeket az E 11 melléklet eredményében kell megjeleníteni. Ha a  
részesedés a vállalati vagyonban marad, a jövedelmet ne itt, hanem az E 1a melléklet 9326. jelzőszáma alatt jegyezze be. Az általános adózási opció gyakorlásához jelölje be az E 1 nyomtatvány 8.3. 
pontját. A beszámítandó forrásadót az E 1 nyomtatványban a 286/287/288. jelzőszám alatt kell bejegyezni, ha vállalati jövedelemről van szó. A bérbe- és haszonbérbeadásból származó jövedelem 
esetén a beszámítandó forrásadót az E 1 nyomtatványban az 596. jelzőszám alatt kell bejegyezni.

7) Kérjük, ezt az összeget a személyi jövedelemadó-bevallásban (E 1) a 10–12. pontok 2. sorában, ill. a korlátozottan adóköteles adóalanyok jövedelemadó-bevallásában (E 7) az 1–3. 2. sorában 
vagy a 6. pont b) sorában tüntesse fel.

8) Kérjük, ezt az összeget a személyi jövedelemadó-bevallásban (E 1) a 18.2. pontban, ill. a korlátozottan adóköteles adóalanyok jövedelemadó-bevallásában (E 7) a 6b) pontban tüntesse fel.

2. Önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Iparűzésből származó jövedelem
4. A nyereség-/ veszteségrészben szereplő végadóztatható,  

ill. a különleges adókulcs hatálya alá tartozó, tőkeát- 
ruházásból (tőkehozam) származó jövedelem és/vagy 
a vállalati tőkevagyonból származó tőkenyereségből és 
-veszteségből vont pozitív egyenleg levonása. 3) – – – – –

5. A nyereség-/veszteségrészben szereplő, vállalati ingatla-
nokra vonatkozó tőkenyereség levonása, amennyiben arra 
a különleges adókulcs alkalmazható. 4), 5) – – – – –

6. A vezetékjog biztosításából származó vállalati jövedelem 
hozzáadása az általános adózási opció gyakorlása esetén 
(az 1988. évi EStG 107. § (11) bek.) 6) + + + + +

7. Vállalati jövedelem a 4., 5. és 6. pont figyelembevétele 
után 7)

8. Bérbe- és haszonbérbeadásból származó jövedelem
9. A vezetékjog biztosítása során a bérbe- és haszonbérbe- 

adásból származó jövedelem hozzáadása az általános  
adózási opció gyakorlása esetén (az 1988. évi EStG 107. 
§ (11) bek.) 6)

10. A bérbe- és haszonbérbeadásból származó  
jövedelem a 9. pont figyelembevétele után 8)

Kérjük, adja meg a szükséges adatokat a hivatalos  

nyomtatványon, je
len fordítás csak támogatásként szolgál! 
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A jövedelemrész az 1988. évi EStG 2. § (2a) bek. 
értelmében nem kiegyenlíthető veszteségeket  
tartalmaz. 342
Az előző évek részesedésből származó veszteségeit 
a részesedésből származó pozitív jövedelemmel kell 
elszámolni a következő összegben: 346
A jövedelem meghatározásakor adományokat, köz-
hasznú alapítványok eszközállományának bővítéséhez, 
vagy az Innovationsstiftung für Bildung és annak  
alalapítványai számára nyújtott támogatásokat vettek 
figyelembe a következő összegben 930

A vállalati tőkenyereségre eső tőkehozamadó
A vállalati tőkenyereségre eső beszámítandó külföldi 
forrásadó
Az ingatlanértékesítésből származó vállalati jövede-
lemre eső ingatlan-nyereségadó, amelyet a személyi 
társaság (kereseti társaság vagy betéti társaság) 
adószáma alatt vallottak be

További részesedések
(Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet) IGEN NEM

Megerősítem, hogy a fenti adatokat legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint helyesen és teljes 
körűen adtam meg. Tudomásom van arról, hogy az adatokat ellenőrzik, és hogy büntetendő helytelen 
vagy hiányos adatokat megadni. Amennyiben utólag felismerem, hogy a fenti nyilatkozat helytelen 
vagy nem teljes, haladéktalanul eleget teszek a szövetségi adókódex 139. §-a szerinti tájékoztatási 
kötelezettségemnek.

Adóügyi képviselő (név, cím, telefonszám)

Kelt, aláírás

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 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.

Kérjük, adja meg a szükséges adatokat a hivatalos  

nyomtatványon, je
len fordítás csak támogatásként szolgál! 




