
Adóhivatal Érkeztetési záradék

Adószám Csoport

Tisztelt Adózónk! Ha a szöveg külön jogszabály megjelölése nélkül a törvényi rendelkezésekre hivatkozik, akkor ez alatt az 1988. évi
jövedelemadó-törvényt (az 1988. évi EStG-t [osztrák Szja.tv.-t]) kell érteni.

A jövedelemadó-bevallással kapcsolatos további információkat a kitöltési segédletben (E 2 nyomtatvány) vagy az internet www.bmf.gv.at
oldalán találhat.

Jövedelemadó-bevallás a 2009. évre
1. Személyi adatok

Megszólítás Vezetéknév Utónév

Nem Biztosítási szám 1) Születési idő (NNHHÉÉÉÉ)
Férfi  Nő ►►

Feltétlenül
töltse ki

Családi állapot 2009.12.31-én (csak egyetlen négyzetbe helyezzen keresztet) ettől kezdve(NNHHÉÉÉÉ)
házas nőtlen/hajadon elvált
élettársi kapcsolatban él özvegy tartósan különváltan él

2. Jelenlegi lakcím

Utca Házszám Emelet Ajtó Napközbeni elérhetőség (telefonszám)

Ország 2) Postai irányítószám Helyiség

3. Házas-/ élettárs, egyedüli keresőként igénybe vehető kedvezmény

Megszólítás Vezetéknév Utónév

Biztosítási szám 1) Születési idő ( NNHHÉÉ)
 Igénybe kívánom venni az egyedüli keresőként igénybe vehető

kedvezményt és nyilatkozok arról, hogy házas-/élettársam nem
veszi igénybe ezt a kedvezményt. 1

4. Gyermekek után járó valamint gyermekeit egyedül nevelőket megillető adókedvezmény, családi pótlék, nagycsaládosokat
megillető pótlék
A gyermekek után járó adómentes összeg, a tartásdíj adókedvezménye valamint a gyermeknevelés rendkívüli terhe miatti
adókedvezmény igénybevételéhez, illetve a munkaadó által a gyermekneveléshez adott hozzájárulás utólagos adóztatásához használja az
L 1k mellékletet.

4.1 Igénybe kívánom venni a gyermekeit egyedül nevelők adókedvezményét. 2

4.2 Családipótlék-folyósítás: azon gyermekek a száma, akik után 2009. évben legalább hét hónapon keresztül folyósítottak családi
pótlékot  [kérelmező vagy a házas-/élettárs ].

4.3 Nagycsaládosokat megillető pótlék: csak abban az esetben töltse ki, ha (családja) jövedelme 2009. évben nem haladta meg az 55.000 eurót.

2010-ben igénybe kívánom venni a nagycsaládosokat megillető pótlékot, mivel 2009-ben – legalább részlegesen – 2-nél több gyermek
után részesültem családi pótlékban. 3

  Nyilatkozok arról, hogy 2009-ben hat hónapot meghaladó ideig éltem házasságban vagy élettársi kapcsolatban, és együttes
jövedelmünk nem haladta meg az 55.000 eurót. (kizárólag házasság vagy élettársi kapcsolat fennállása esetén töltse ki).

A nagycsaládosokat megillető pótlék megállapításához a 17. pontot is ki kell tölteni.

1) Az ausztriai társadalombiztosítási szerv által kiadott biztosítási számát írja be.
2) Adja meg a nemzetközi gépjármű-azonosító számot. Csak akkor töltse ki, ha jelenleg nem rendelkezik ausztriai lakóhellyel.

E 1-H Szövetségi Pénzügyminisztérium – 12/2009 (2009. változat) E 1-H, 1. oldal 2009.11.18-i változat
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Összeg EUR-ban

5. – 7. Üzemi jövedelmek 5. Mező- és
erdőgazdaság 4

6. önálló
 tevékenység 5

7. kisipari vállalkozás
6

a) Egyéni vállalkozóként – az E 1a melléklet, mező-
és erdőgazdasági átalányösszeg-számításnál az E
1c melléklet eredménye

b) Üzlettársként (társvállalkozóként) – az E11
melléklet eredménye

 (lejáratkor adóztatott tőkehozamok nélkül)
c) Ebből jövedelem-megosztás miatt levonandó

3 évre 7 - - -311 321 327

5 évre 8 - - -312 322 328

10 évre 9 - - -315 316 317
d) Az értékesítési nyereség 24.§. (4) bek. alapján

levonandó adómentes része, és/vagy az előző évekből
áthozott vesztségek 2009-ben figyelembe vehető heted
része. 7 - - -313 323 329

e)o A 37.§ (9) bek. alapján visszavonhatatlanul nyilatkozok arról, hogy művészeti-
és/vagy írói tevékenységből származó pozitív bevételeimet egyenlő mértékben
osztom meg a nyilatkozat éve és az azt megelőző két év között.
A 325 azonosító alatti összeg 2/3-át le kell vonni. 3) 10 -

325

f) A c) és/vagy e) pontok szerinti jövedelem-
megosztás miatt figyelembe vehető részösszeg 11 + + +314 324 326

g) Kül- és belföldi tőkebefektetésekből származó a)
és/vagy b) pontokban nem szereplő üzemi
tőkehozamok, amelyekre nézve együttes adókivetés
kértek 12 780 782 784

Az a) –g) pontok összege 310 320 330
Külföldi tőkebefektetésekből származó, és a
310/320/330 jelzőszámok alatt nem szereplő
különleges – 25 %-os – adómértékkel adózandó
tőkehozamok 13 781 783 785
A 330 jelzőszám alatt szereplő és a BSVG [Mezőgazdasági termelők társadalombiztosítási törvénye] 2.
melléklete alapján járulékalapot képező jövedelmek
 (pl. üzletszerű haszonállat-tenyésztésből és növénytermesztésből származó jövedelmek) 491

A 330 jelzőszám alatt szereplő és a BSVG [Mezőgazdasági termelők társadalombiztosítási törvénye] 2.
melléklete alapján járulékalapot növelő jövedelmek (pl. mező- és erdőgazdasági melléktevékenységből
származó jövedelmek) 492

Az üzemi jövedelmeknél (5-7 összege) nyereséget csökkentő tételként levonásra kerül: 14

„Frascati“- kutatási adókedvezmény (4 § (4) bek. 4 cikk)
Figyelem: Kizárólag feltüntetése esetén vehető igénybe az adókedvezmény! 744

Nemzetgazdasági szempontból értékes találmányok utáni adókedvezmény (4 § (4) bek. 4a cikk)
Figyelem: Kizárólag feltüntetése esetén vehető igénybe az adókedvezmény! 445

Megbízás alapján végzett kutatásért kapott kutatási adókedvezmény (4 §  (4) bek. 4b cikk)
Figyelem: Kizárólag feltüntetése esetén vehető igénybe az adókedvezmény! 797

Külső képzés utáni adókedvezmény (4.§ (4) bek. 8. cikk)
Figyelem: Kizárólag feltüntetése esetén vehető igénybe az adókedvezmény! 402

Belső képzés utáni adókedvezmény (4.§ (4) bek. 8.cikk)
Figyelem: Kizárólag feltüntetése esetén vehető igénybe az adókedvezmény! 761

Áthozott tartalék (12.§) 447
A 4a § 1. és 2. cikk alapján levonható támogatások
(pl. kedvezményezett kutatatási- és oktatási intézményeknek, múzeumoknak, a Szövetségi
Műemlékvédelmi Hivatal számára)

798

A 4a §. 3. cikk alapján levonható támogatások
(pl. jótékonysági szervezetek és kedvezményezett adománygyűjtő egyesületek számára) 600

Az üzemi bevételek nem tartalmazzák a 2.§.
(2a) bek. szerinti kiegyenlíthető
veszteségeket:

a) Saját üzemből 15 +341

b) Részesedésből 16 +342

A pozitív előjelű üzemi bevételekkel szemben a
2.§ (2b) bek. alapján elszámolható előző évi
veszteség összege:

a) Saját üzemből 17 -332

b) Részesedésből 17 -346
3) A fenti igénybejelentés alapján igénybevételi kamatra is igényt tartok (BAO [Az adózás rendjéről szóló osztrák szövetségi törvény] 205.§) az előző évi
jövedelemadó-különbözet után.

E 1-H, 2.oldal, 2009.11.18-i változat
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8. Önálló tevékenységnek nem minősülő munkavégzésből származó jövedelem
8.1 Azoknak a belföldi munkabér-kifizető helyeknek illetve nyugellátást folyósító szerveknek a

száma (munkaadók, nyugdíjfolyósító szervek), ahonnan számomra 2009. évben kifizetést
teljesítettek (munkabér, fizetés vagy nyugdíj). A kért információk

megadása a helyes
adóösszeg megállapítása
érdekében szükséges.

Feltétlenül töltse ki ezt a
részt, máskülönben
elhúzódhat a
nyilatkozattal
kapcsolatos ügyintézés!

Hagyja figyelmen kívül az alábbi kifizetéseket: a törvény szerint kötelező betegbiztosítás (táppénz),
szolgáltatási utalvány, munkanélküli segély, jövedelempótló támogatás, szövetségi köztisztviselők áthidaló
segélye, csapat-, állomány- illetve hadgyakorlatok miatti kártalanítás, társadalombiztosítási járulék
visszatérített összege illetve felszámolási alapoktól kapott kifizetések összege.
Amennyiben a több helyről kapott nyugellátás összegét már összevontan megadóztatták, akkor az
összevontan megadóztatott nyugellátások tekintetében csupán egyetlen nyugdíjfolyósító szervet kell
megnevezni.
Bérszelvényt nem szükséges csatolni.
Figyeljen az alábbiakra: az Ausztriában kapott adóelőleg-levonás nélküli juttatások (L17 nyomtatvány)
kereset-kimutatásainak / igazolásainak számát az L 1i mellékletben is fel kell tüntetni..
8.2. Béradó-köteles jövedelmek: az önálló tevékenységnek nem minősülő – a bérszelvény 245

jelzőszáma szerinti - jövedelmek összegét az üzemi gazdasági egység kifizető helye adja meg, ezért
ezt az összeget Önnek nem kell feltüntetnie.

8.3. A 2009. évben nemzetközi jogi szerződések alapján adómentes jövedelemben (pl. UNO,
UNIDO [ENSZ, ENSZ Iparfejlesztési Szervezete]) részesültem, összege 18 725

8.4 Önálló tevékenységnek nem minősülő munkavégzés után, adóelőleg-levonás nélkül kifizetett jövedelmek
Az önálló tevékenységnek nem minősülő munkavégzésért adóelőleg levonása nélkül kifizetett egyéb jövedelmekkel kapcsolatos
nyilatkozattételhez, meghatározott határon átnyúló feltételek teljesítése miatt szükséges kiegészítő adatok megadásához és/vagy az 1.§.4.
bekezdése szerinti korlátozás nélküli adókötelezettség megállapításához használja az L1i mellékletet.
8.5 A foglalkozás gyakorlásával kapcsolatos költségek (jelzőszámonként euróban és centben kizárólag az éves végösszeget adja meg)
8.5.1 Foglalkozásának pontos megjelölése (pl. szakács, eladó; nem elégséges az alkalmazott, dolgozó megjelölés)

8.5.2 Ingázási átalány – az Önt ténylegesen megillető éves összeg
Figyelem: csak abban az esetben töltse ki, ha munkaadója nem a megfelelő összegben (túl alacsonyan, túl magasan vagy egyáltalán
nem) állapította meg az Önt ingázóként megillető átalányösszeget – csak az Önt ténylegesen megillető éves juttatás összegét (a
nulla összeget is) írja be.
Az ingázókat megillető pótlék automatikusan figyelembevételre kerül abban az esetben, ha
munkaadója figyelembe vette az ingázói átalányt, vagy ha Ön kérelmezte az átalány
megállapítását. (az ingázókat megillető átalány- /pótlék-összegeket és az ezzel kapcsolatos
magyarázó szövegeket a 2010. évi adókönyvben találja meg). 718

Ide kell beírni a foglalkozás gyakorlásával kapcsolatos és az évi 132 euró összegű munkavégzési költségátalányba be nem számítandó
alábbi költségeket, feltéve hogy levonásukról munkaadója még nem gondoskodott:
8.5.3 Szakszervezeti tagdíj, szakmai szervezetek és érdekképviseletek tagdíjai, önkéntesen

megfizetett TB-járulékok (pl vállalkozók társadalombiztosítása [SVdGW], gyógyszerészek),
kivéve az üzemi tanácsi hozzájárulást. 717

8.5.4 A csekély javadalmazású munkavégzés- valamint az eltartotti jogon biztosított családtagok
után kötelező jelleggel fizetendő járulékok 274

Ide a foglalkoztatással kapcsolatban felmerülő további költségeit kell beírnia. Adja meg az éves kiadások adómentes költségtérítéssel és
javadalmazással csökkentett összegét. Amennyiben aktív munkavállalónál a foglalkoztatással kapcsolatos költségek a munkanélküli segélyhez
és a jövedelempótló támogatáshoz hasonló jövedelempótló juttatásokat nem számítva évi 132 eurónál kisebb összeget tesznek ki, akkor nem
szükséges az összeg feltüntetése. 19

8.5.5 Munkaeszköz
(400 euró feletti beszerzéseknél csak az ÉCS számolható el – lásd a 2010 évi adókönyvet) 719

8.5.6 Szakirodalom
(nem tartoznak ide az általános műveltséget fejlesztő művek, pl. a lexikonok, kézikönyvek,
újságok, stb.)) 720

8.5.7 Utazási költségek
a lakás/ munkahely közötti utazás és a hazautazás költségei nélkül) 721

8.5.8 Továbbképzési, képzési és átképzési költségek 722

8.5.9 A két háztartás fenntartásával- és a hazautazással kapcsolatos kiadások 723
8.5.10 A foglalkozás gyakorlásával kapcsolatos, 8.5.5-től 8.5.9 alá nem tartozó kiadások(pl. Üzemi

tanácsi hozzájárulás) 724
8.5.11 Az egyes foglalkozási csoportok átalányának érvényesítése esetén az alábbiakat kell beírnia:
A: művész – B: színházi- és filmszínész – F: televíziós –J: újságíró, - M: zenész – FO: fakitermelő munkás motorfűrész nélkül – területi
szolgálatot teljesítő erdész és hivatásos vadász – FM: fakitermelő munkás motorfűrésszel,- HA – a házmesterekről szóló törvény hatálya alá
tartozó házmester – HE: bedolgozó – V: ügynök – P: városi- községi- illetve helyi képviseleti szerv tagja.

Foglalkozás 4) A tevékenység időtartama Költségtérítések 5)

-ig:

-ig

A nem önálló tevékenységből származó jövedelmek összege
(nem kell kitölteni)

4) A foglalkozás-csoport rövid megnevezése
5) A munkaadótól kapott költségtérítések (kivéve az ügynököket).

E 1-H, 3.oldal, 2009.11.18-i változat
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9. Tőkehozamok 20
9.1. Nem végadóztatott jövedelmek (foglalkoztatási költségekkel csökkentett bevételek)
9.1.1 Nem végadóztatott – tőkehozamadó-levonás alá eső –  tőkejövedelmek (különösen  valódi

csendestársként kapott nyereség-részesedés, valódi csendestársként kapott jövedelem-
többlet elkülönítése), ebbe a körbe tartozik az ebből az összegből visszatartott ill. az adóstól
átvett tőkejövedelem-adó is 21

367

9.1.2 Adólevonás alá nem eső tőkevagyonból származó bevételek (különösen régi kibocsátású
értékpapírokból és magánkölcsönökből származó levonásmentes jövedelmek) 22 361

Tőkehozamadó, amennyiben ezek nem minősülnek lejáratkor adóztatható tőkejövedelemnek (367
jelzőszám), illetve ha nem keletkeznek 310, 320, 330 jelzőszám alatti bevételek, és/vagy külföldi
befektetési alapok biztosítási adója 23 365
9.2. Lejáratkor adóztatható tőkejövedelmek (egységtarifa szerinti adóztatási opció a tőke-

jövedelemadó felszámításához)
9.2.1 Teljes adómérték alá eső, lejáratkor adóztatható tőkehozamok (különösen betétekből

és kölcsönökből), ebbe a körbe tartozik az ebből visszatartott ill. az adóstól átvett
tőkejövedelem-adó is.
Megjegyzés: a befektetési alapokból származó – tőkehozamadó-levonás alá eső -
reálvagyon-nyereséget egységtarifa szerinti adóztatási opciónál a tőkehozamadó
levonása esetén a 444 jelzőszám alatt (Egyéb jövedelmek, 11.6. pont) kell feltüntetni.

24

366

9.2.2 A tőkebefektetésekből származó, lejáratkor feles adómértékkel adóztatható tőkehozamok
(különösen az osztalékot), ebbe a körbe tartozik az ebből visszatartott ill. az adóstól
átvett tőkejövedelem-adó is. 369

Tőkehozamadó, amennyiben ezt az adót végadóztatott tőkehozamoknál (366, 369), ill. a 444
(lásd az 11.6 pontot) jelzőszám alatti jövedelmeknél nem kell figyelembe venni. 364

A 366 jelzőszám szerinti jövedelmeknél figyelembe nem vett, beszámítandó külföldi (forrás)adó. 25 773

A 369 jelzőszám szerinti jövedelmeknél figyelembe nem vett, beszámítandó külföldi (forrás)adó. 25 774

9.3. Külföldi tőkebefektetésekből származó tőkehozamadó-levonás nélküli tőkehozamok
Ügyeljen arra, hogy EU forrásadó-levonás hiányában az Adóhivatal ellenőrzési célból
tájékozódik a kamat-összegekről.

9.3.1 Különleges – 25 %-os – adómértékkel adózó külföldi tőkebefektetésekből származó
jövedelmek.
Megjegyzés: a nem a befektetési alapokból származó, tőkehozamadó-levonás alá nem eső
és a különleges – 25 %-os – adómérték alá eső jövedelmeket a 409 jelzőszám (Egyéb
jövedelmek, 11.7 pont) alatt kell feltüntetni. 26 754

9.3.2 Külföldi tőkebefektetésekből származó teljes adómérték alá eső tőkehozamok
(egységtarifa szerinti adóztatási opció a 25% helyett)
Megjegyzés: a nem befektetési alapokból származó tőkehozamadó-levonás alá nem eső
tőkejövedelmeket egységtarifa szerinti adóztatási opciónál a 25 %-os adómérték pontja
helyett a 448 jelzőszám (Egyéb jövedelmek, 11.8 pont) alá kell beírni.. 27 755

9.3.3 Külföldi tőkebefektetésekből származó, feles adómérték alá eső tőkejövedelmek
(egységtarifa szerinti adóztatási opció a 25% helyett) 28 756

9.3.4 A 754 valamint a 781, 783 a 785 jelzőszámoknál figyelembe nem vett beszámítandó külföldi
(forrás)adó 29 757

9.3.5 A 755 jelzőszámnál figyelembe nem vett beszámítandó külföldi (forrás)adó 30 758

9.3.6 A 756 jelzőszámnál figyelembe nem vett beszámítandó külföldi (forrás)adó 31 759

9.3.7 A magán- és/vagy üzemi tőkehozamoknál figyelembe nem vett EU forrásadó 32 799

9.4. Külföldi befektetési alap kifizetésénél túlzott mértékben levont tőkehozam-adó jóváírása:
A tényleges kifizetések levonása után fennmaradó és a tényleges kifizetéssel megegyező
negatív előjelű hozamok (kizárólag a lejáratkori adóztatás esetén) 33 760

9.4 Házastársam (élettársam)
igényli a gyermekeit egyedül nevelők
adókedvezményét igen 34

9.6 2009 évben családi pótlékot folyósítottak számomra (én vagyok a kérelmező). 34
A családi pótlék folyósítási hónapjai:

10. Bérbeadásból és haszonbérbeadásból származó jövedelem 35

10.1 Telekingatlanokból és épületekből – az E 1b melléklet eredménye
10.2 Részes (társtulajdonos) – az E 11 melléklet eredménye

10.3 Ebből az előző 3 év eredményének megosztása -378
10.4 Figyelembe vehető részösszegek, ugyanis az előző években 3 évre megosztották

a jövedelmeket +376
10.5 Bérbeadásból és haszonbérbe-adásból származó egyéb jövedelmek
          (pl. üzemi feladat elvégzését követő üzem-bérbeadásból) 373

A 10.1-10.5 összege 370
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11. Egyéb jövedelmek

11.1 Visszatérő bevételek  (29 § 1. cikk) 36 800
11.2 Spekulációs ügyletekből származó jövedelmek (30.§, a 444, 409 és 448 jelzőszámok

nélkül) 37 801

11.3 Részesedések értékesítéséből származó jövedelmek (31.§, feles adómérték) 38 802

11.4 Szolgáltatás-nyújtásból származó jövedelmek (29.§ 3. cikk) 39 803

11.5 Működési díjak (29.§ 4.cikk) 40 804
11.6 Külföldi befektetési alapokból származó reálvagyon-nyereség tőkejövedelemadó-

kötelezettséggel (egységtarifa szerinti adóztatási opció) 41 444
11.7 Külföldi befektetési alapokból származó reálvagyon-nyereség tőkejövedelemadó-

kötelezettség nélkül (25 %) 42 409
11.8 Külföldi befektetési alapokból származó reálvagyon-nyereség tőkejövedelemadó-

kötelezettség nélkül (egységtarifa szerinti adóztatási opció) 42 448

Az üzemen kívüli bevételek nem tartalmaznak a 2.§. (2a) bek. szerint kiegyenlíthető
veszteségeket 43 +371
Az előző évekből származó veszteségeket a 2.§. (2b) bek. alapján ki lehet egyenlíteni
a pozitív előjelű üzemen kívüli bevételekkel, mégpedig az alábbi összegben: 44 -372

12. Utólagos adóztatás

12.1. Külföldi veszteségek utólagos megadóztatása (2.§ (8) bek.) 45 +792
12.2 A 11a §. (3) és (4) bek. alapján ki nem vett nyereség utólagos megadóztatása 46
12.2.1 Utólagos adóztatás a 2009-ben megcélzott nyereségnél: az utólagos adófizetési

kötelezettség igénybevételi évében fizetendő adómérték fele 794

12.2.2 Utólagos adóztatás 2009. évben keletkezett veszteség esetén: az utólagos adófizetési
kötelezettség igénybevételi évében fizetendő adómérték fele, beleértve a 2010. évre jutó
adórészt (automatikusan levonásra kerül) 795

12.2.3 Utólagos adóztatás a 2009 évben keletkezett veszteség alábbi összegű veszteség-
kiegyenlítésénél: +796

12.3. A ki nem vett nyereségek 10 % utólagos adóátalánya
(124b § 154. cikk) 47 826

Jövedelmek végösszege: (nem kell kitölteni)

13. Kedvezményes adómértékek, különleges esetek

13.1 Feles adóztatás alá eső jövedelmek
          (kivéve a 369, 756, 793, 802 jelzőszám alatti jövedelmek) 48 423

13.2 A 11a.§ alapján feles adómérték alá eső ki nem vett nyereségek 49 793
13.3 Adósság elengedéséből származó 36.§. szerinti jövedelmek (386 jelzőszám)

Teljesítendő mérték %-ban 496 │      │ 50 386
13.4 Egyéb okból kifolyólag különleges adóztatás alá eső jövedelmek (fajta):

51

13.5 A 6 §. 6. cikk b pontja alapján a jövedelmek között szereplő  alábbi összeg
tekintetében kérem az adókötelezettség-megállapítás mellőzését 52 805

13.6 A 31 §. 2 bek. 2. cikk alapján a jövedelmek között szereplő alábbi összeg
tekintetében kérem az adókötelezettség-megállapítás mellőzését 53 806

13.7 A 37.§ (8) bek. 6. cikkének a és/vagy b pontja alapján az alábbi év lejártát követően
kérem a jövedelmeim között szereplő összeg (873. jelzőszám) utáni adófizetési
kötelezettség esedékességének megállapítását

 872 2 │ 0 │ │ (a tényleges tőkebeáramlás évét kérjük megadni. 6) 54 873

13.8 Beszámítandó minimális társasági adó a konverziót követően (a társasági adóról szóló törvény
9.§. (8) bek.) 309

13.9 Más beszámítandó adó (fajta): 55
375

6) Több összeg/év megadása esetén ezeket a saját (külön nyomtatványt nem tartalmazó) mellékleteken kell megadnia.
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14. Külföldről származó jövedelmek

14.1 Az Ausztriában adóztatható külföldi jövedelmek (a 754, 755, 756 jelzőszámok szerinti
tőkehozam-jövedelmek és a 786 jelzőszám szerinti jövedelmek nélkül) 56 395

14.2 A 395 jelzőszám alatti jövedelmekből kieső beszámítható adó (a 758 és 759 jelzőszám
szerinti forrásadó nélkül) összege 56 396

14.3 A jövedelem az alábbi tételeket tartalmazza: Ausztriában kedvezményes – felezett –
adómértékkel adózó külföldi jövedelmek (a 781, 783, 785, 754, 756 jelzőszám alatti
tőkehozam-jövedelmek nélkül), pl. külföldi üzemi osztalék-jövedelem szokásos
adóztatatási opcióval 57 786

14.4 A kettős adóztatás elkerülése érdekében a 786 jelzőszám alatti
jövedelmeknél az alábbi összegű adó számítandó fel 57 787

14.5 A jövedelmek között nem szerepelnek: azok a progresszió-fenntartás mellett
adómentes külföldi jövedelmek, amelyek nem szerepelnek az L 1i melléklet 453
jelzőszáma alatt 58

440

14.6 A jövedelem-számítás során figyelembevételre került: másik állam adójogi
joghatósága alá eső külföldi veszteségek. Figyelem: Külföldi veszteségek
érvényesítése esetén mindenképpen ki kell tölteni ezt a jelzőszámot. 59 746

15. Rendkívüli kiadások 60

15.1 A többletkiadások miatt igényt tartok a 3 gyermek felett igényelhető különleges
kiegészítő kedvezményre. 61

15.2 A biztosítási díjak és járulékok összege (önkéntes betegség-, baleset- és életbiztosítás,
özvegy- és árvaellátás valamint nyugdíj- és temetkezési biztosítások), a törvény szerint
kötelező nyugdíjbiztosítási rendszerben önkéntesen teljesített magasabb összegű
nyugdíjjárulék

455

15.3 Lakóingatlan megszerzéséhez és létesítéséhez valamint felújításához felvett hitelösszeg
törlesztő-részletei, egyéb banki költségei és kamata 456

15.4 Új részvényekre, lakás-előtakarékossági részvényekre, valamint a lakásépítés
támogatására kiadott átváltható adóskötelezvényekre, részvételi jogokra és
haszonélvezeti jegyekre fordított kiadások

465

15.5 Önkéntes folytatólagos biztosításokra és a nyugdíjbiztosítás rendszerén belül pótlólagos
biztosítási idők megvásárlására fordított összeg, nyugdíjak és állandó terhek 450

15.6 Elismert egyházak és vallási szervezetek részére teljesített adományok 458
15.6 Magáncélú pénzadományok pl. jótékonysági szervezetek és kedvezményezett

adománygyűjtő egyesületek számára (§ 4a 3 cikk) 451

15.7 Kedvezményezett célú kutatással és oktatással foglalkozó intézmények, múzeumok, a
Bundesdenkmalamt [Szövetségi Műemlékvédelmi Hivatal], a fogyatékosok sportjával
foglalkozó szakszövetségek stb. számára adott támogatás (4a § 1. és 2. cikk)

459

15.8 Adótanácsadással kapcsolatos kiadások 460

15.9  Veszteség levonása 62

15.9.1 Az előző évek rendezetlen veszteséglevonásai 462
15.9.2 Az összjövedelemben foglalt 2.§. (2b) bek. 3. cikke szerinti nyereségek

a veszteségelhatárolási határ megállapításához
63 419
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16. Rendkívüli terhet jelentő kiadások az adózó vagy házastársa számára
A gyermekekkel kapcsolatos különleges terhek miatti kedvezmény érvényesítéséhez töltse ki az L 1k mellékletet.
A rendkívüli terhekkel összefüggő információkat a 2010.évi adókönyvben találhat.
Rendkívüli terhet jelentő kiadások (önrésszel)[ide az éves kiadások ténylegesen megkapott, illetve Önt megillető költségtérítéssel és
javadalmazással csökkentett összegét kell beírnia. A 16.3 pontnál ezen túlmenően nyugellátási célú arányos megtakarításként (teljes nyugdíj)
vonjon le napi 5,23 euró összeget.]

16.1 Betegséggel kapcsolatos kiadások (ideértve a fogpótlást is)) 730

16.2 Temetési költségek (amennyiben azokat nem fedezi a hagyaték) 731

16.3 Gyógykezelési költségek 734

16.4 A 16.1-16.3 alá nem tartozó egyéb rendkívüli kiadások 735
Rendkívüli terhet jelentő kiadások (önrész nélkül)

16.5 Katasztrófák miatti károk utáni kártalanítás (a kártalanítással és juttatásokkal csökkentett
összeget adja meg) 475

Fogyatékosság miatti rendkívüli kiadások
A „házas- / élettárs oszlopot csak abban az esetben töltse ki, ha Ön az
egyedüli keresőket megillető kedvezményre is jogosult

Kérelmező Házas-/élettárs

16.6 A fogyatékos-igazolvány száma
igazolványszáma igazolványszáma

16.7 A fogyatékosság foka 7) % %
16.8 Igénybe kívánom venni a diétás étkezés miatt járó adómentes

átalányösszeget
Z: cukorbetegség, tuberkolózis, lisztérzékenység, AIDS
G: epe-, máj-, vesebetegség
M: gyomorbántalom, egyéb belgyógyászati betegség

o Z
o G
o M

o Z
o G
o M

16.9 Ápoláshoz kötött pénzbeli szolgáltatásban  (vakjáradék, ápolási
díj) részesültem 2009│  │  │tól │   │   │ -ig 2009. │   │   │ -tól │   │   │ -ig

16.10 Fogyatékosság miatt igénybe kívánom venni a saját gépjármű
használatával kapcsolatos adómentes átalányösszeget igen igen

16.11 Igazolt taxiköltségek
(50 %-ot meghaladó mozgáskorlátozottság esetén)

összege összege

435 436
16.12 Nem rendszeres gyógyászati segédeszköz-kiadások (pl

kerekesszék, hallókészülék, vaksági segédeszközök) valamint
a gyógykezelés kiadásai (pl. orvosi költségek, gyógyszerek)
(vonja le az esetleges költségtérítések összegét) 476 417

16.13 Az adómentes költségátalány helyett a tényleges költségeket
kívánom érvényesíteni (pl. idősek otthona költségei), mégpedig
az alábbi összegben
[Vonja le az ápolással kapcsolatos esetleges pénzbeli
szolgáltatásokat, valamint az esetleges háztartási
megtakarításokat (156,96 euró)]

439 418

16.14 1938 és 1945 között politikai üldöztetés ért, amit áldozat-igazolvánnyal és/vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolni is tudok.

7) Kitöltésével az adómentes átalányösszeget igényli. A tényleges költségeket a 439, 418 jelzőszám kell megadnia.

E 1-H, 7.oldal, 2009.11.18. változat

Kér
jü

k,
 ad

ja
 m

eg
 a 

sz
üks

ég
es

 ad
at

ok
at

 a 
hiva

ta
lo

s n
yo

m
ta

tv
án

yo
n, 

je
len

 fo
rd

ítá
s c

sa
k t

ám
og

at
ás

ké
nt s

zo
lg

ál
! 



17. Banki kapcsolatok a nagycsaládos pótlék átutalásához

Figyeljen az alábbiakra
- Nem kell banki kapcsolatot megadnia akkor, ha az már ismert az adóhivatal előtt, és az megadása óta nem változott meg.
- Az egységes európai pénzforgalmi szabványok bevezetése miatt (SEPA- Single Euro Payments Area) az adóügyi hatóság a bankkód és a

számlaszám helyett a BIC/SWIFT (Bank Identifier Code) és az IBAN (International Bank Account Number) azonosítókat használja. Ezeket
a kódokat a bankszámla-kivonatán, esetlegesen bankkártyáján találhatja meg

BIC

IBAN

Készpénzben történő kifizetést kérek a 2. pont alatti lakcímemre (amennyiben nincs bankszámlája)

18. Az adómentes összeget megállapító határozat
Figyelem: csak abban az esetben töltse ki, ha egyáltalán nem kéri a megállapítását, vagy csak kisebb adómentes összeg megállapítását kéri!
Az alacsonyabb összegű adómentes összeg megállapítása iránti kérelem akkor is figyelembe vehető, ha erről a munkaadójánál benyújtandó
közleményen nyilatkozik.
Ügyeljen arra, hogy a túlzott összegű adómentes összeget megállapító határozat utólagos adófizetési kötelezettségekkel járhat!

18.1 Nem kérem az adómentes összegről szóló határozat kiadását.
18.2 Összegszerűségében alacsonyabb összegű adómentes összegről szóló határozat

kiadását kérem 64
449

Bevallása mellé csatolja az Önre vonatkozó alábbi mellékleteket, pl.:

· E 1a – Az E 1 jövedelemadó-bevallás egyéni vállalkozókra vonatkozó melléklete (üzemi jellegű jövedelmek)
· E 1b – Az E 1 jövedelemadó-bevallás telkek és épületek bérbeadására illetve haszonbérletére vonatkozó melléklete
· E 1c – Az E 1 jövedelemadó-bevallás mező- és erdőgazdálkodási tevékenységből származó jövedelem-

átalány figyelembevételére jogosult egyéni vállalkozókra vonatkozó melléklete
· L 1i – A jövedelemadó-bevallás alábbi esetekre vonatkozó melléklete

- Az önálló tevékenységnek nem minősülő munkavégzésből származó és adóelőleg-levonással nem érintett
jövedelmek
- Meghatározott határon átnyúló kritériumok teljesülése esetén szükséges kiegészítő adatok
- Korlátlan adókötelezettség iránti kérelem (1.§. (4) bek.)

· L 1k – Az E1 jövedelemadó-bevallás melléklete a gyermekek után járó adómentes összeg, a tartásdíj
adókedvezménye valamint a gyermekek rendkívüli terhe miatti adókedvezmény igénybevételéhez, illetve a
munkaadó által a gyermekneveléshez adott hozzájárulás utólagos megadóztatásához

· E 11 – A jövedelemadó-bevallás melléklete személyegyesítő társaságok üzlettársa számára

Nyilatkozok arról, hogy a fenti adatokat legjobb tudásom szerint, helyesen és teljeskörűen adtam meg. Tudatában vagyok annak, hogy a
valótlan illetve nem teljes körű adatok megadása büntetendő. Haladéktalanul értesítem az Adóhivatalt, ha utólag rájönnék arra, hogy
bevallásom téves adatokat tartalmaz illetve nem teljeskörű (az adózás rendjéről szóló szövetségi törvény 139 §-a).

Adójogi képviselő (név, cím, telefon/faxszám)

Dátum és aláírás
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