Szövetségi Pénzügyminisztérium

www.bmf.at

FinanzOnline, Szolgáltatatásunk az Ön

szolgálatában!
Adóhivatal

Érkeztető záradék

A 2010. évi munkavállalói adókivetés (L1) illetve a jövedelemadó-bevallás (E1) melléklete
a gyermekek után járó adómentes összeg
a tartásdíj adókedvezménye
a gyermeknevelés rendkívüli terhe miatti adókedvezmény figyelembevétele céljából
vagy a munkaadó által a gyermekneveléshez adott hozzájárulás utólagos megadóztatásához.
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Kérünk, minden gyermekről külön L 1k mellékletet kitölteni.

Adózással kapcsolatos információkat a 2010. évi adókönyvben (www.bmf.gv.at – Publikationen–Broschüren und Ratgeber
[Publikációk - Brosúrák és tanácsadó kiadványok]) találhat, illetve az adóhivatalnál kaphat.

A nyomtatványok beolvasása gépesített. Kérjük a nyomtatvány kizárólagosan fekete vagy kék NYOMTATOTT BETŰKKEL
történő kitöltését. Az összeget mindig euróban és centben adja meg. Csak eredeti nyomtatványt adjon le, mert a másolatok
gépesítve nem olvashatók.
A nyomtatvány vastag betűvel szedett mezőit mindenképpen ki kell tölteni.

Kérjük, jelölje meg megfelelő részt.

1. A kérelmező adatai
1.1 Biztosítási szám 1)

1.2 Születési dátum
(nnhhéé)

1.3 Adószám

Ha ez az L1 nyomtatvány melléklete,
akkor ezt a mezőt nem kell kitölteni.
>>

2. A gyermekkel kapcsolatos adatok

2.1 CSALÁD- vagy VEZETÉKNÉV (NYOMTATOTT BETŰKKEL)
2.2 KERESZTNÉV (NYOMTATOTT BETŰKKEL)

2.3 Biztosítási szám 1)

2.5 Az európai biztosítási kártya száma, ha nincs biztosítási szám

2.4 Születési dátum
(nnhhéé)

3. A gyermekek után járó adómentes összeg 2)

3.1 Gyermekek után járó adómentes összeg a saját háztartásban
nevelt gyermek után (1988. évi EStG
[osztrák Szja. tv.] 106.§.1. bek.)

220 EUR

3.2 Gyermekek után járó adómentes összeg nem saját háztartásban
nevelt gyermek után (1988. évi EStG
[osztrák Szja. tv.] 106.§.2. bek.)

132 EUR

132 EUR

4. Tartásdíjak

4.1 Tartásdíj-juttatás miatti adókedvezmény
összege egy saját háztartásomon kívül nevelt
gyermek után, mely gyermek után az alábbi időszakban
törvényes tartásdíjat (járadékot) teljesítettem.

Kezdete (hh)

2010.

–tól

Vége (hh)
ig

4.2 Az állandó jelleggel külföldön (az EU-n, EGK-n és Svájcon
kívüli országokban) tartózkodó és a gyermekek
utáni adómentes összegre, valamint tartásdíj-juttatás miatti
adókedvezményre nem jogosító gyermek után kifizetett tartásdíj
összege.
A tartásdíj-fizetés időintervalluma

Kezdete (hh)
2010.
–tól

1

Vége (hh)
ig

) Kérjük, az osztrák társadalombiztosítási szerv biztosítási számát adja meg.
) Az adómentes összeg 220 EUR, ha a gyermek után csak a kérelmező érvényesítette a gyermekek utáni adómentes összeget
(tehát élettársa sem), és ugyanazon gyermek után semmilyen más tartásdíjra kötelezett személynek nem jár a gyermekek
utáni 132 EUR adómentes összeg.
Az adómentes összeg 132 EUR, ha a gyermek után a kérelmező élettársa is érvényesítette a gyermekek utáni adómentes
összeget, vagy ugyanazon gyermek után egy másik tartásdíjra kötelezett személy részére is jár a gyermekek utáni 132 EUR
adómentes összeg.
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5. Rendkívüli terhek
5.1 Gyermekgondozási kiadások (a lakóhelytől távol eső szakképzés
költségei nélkül)
(Ide az Ön által ténylegesen kifizetett összeg adómentes
juttatásokkal csökkentett összegét írja be)
5.2 Fogyatékosság nélküli gyermekkel kapcsolatos rendkívüli terhek
(pl. betegség miatti költségek)
5.3 Költségviselés százalékban
(5.4 és 5.5 pontra vonatkozóan)
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5.4 Kérelmezem a gyermek lakóhelytől távol eső szakképzésére
vonatkozó átalányösszeget

Hónapok száma

5.4.1 A lakóhelytől távol eső szakképzés időtartama
5.4.2 A képzési hellyel kapcsolatos adatok

Ország 3)

Postai irányítószám

5.5 A gyermek fogyatékosságával kapcsolatos adatok
5.5.1 A fogyatékos-igazolvány száma

5.5.2 A fogyatékosság foka
(Kitöltésével az adómentes átalányösszeget igényli.
A tényleges költségeket az 5.5.8 pont alatt adja meg.)

%

5.5.3 A diétás étkezés miatt járó adómentes átalányösszeg
Z:
cukorbetegség, tuberkolózis, lisztérzékenység, AIDS
G:
epe-, máj-, vesebetegség
M:
gyomorbántalom, egyéb belgyógyászati betegség
5.5.4 A gyermek után emelt összegű családi pótlékot folyósítanak
(Kitöltésével az adómentes átalányösszeget igényli,
mely 262 EUR. A tényleges költségeket az 5.5.8 pont
alatt adja meg.)
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2010.
–tól

Vége (hh)
ig

5.5.5 Ápoláshoz kötött pénzbeli szolgáltatásból származó havi pénzbeli jövedelem

Az ápoláshoz kötött pénzbeli szolgáltatás időtartama

Kezdete (hh)
2010.
–tól

Vége (hh)
ig

5.5.6 Fogyatékosokkal foglalkozó különleges iskola ill. tanműhely tandíja

5.5.7 Nem rendszeres gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos kiadások
(pl. kerekesszék, hallókészülék, vaksági segédeszközök)
valamint a gyógyellátás kiadásai (pl. orvosi költségek, gyógyszerek)
(Vonja le az esetleges költségtérítések összegét)

5.5.8 Az adómentes költségátalány helyett a ténylegesen keletkezett
költségeket kívánom érvényesíteni
(Vonja le az ápoláshoz kötött pénzbeli szolgáltatások összegét)

6. A munkaadó által a gyermekneveléshez adott hozzájárulás utólagos megadóztatása
6.1 A gyermekneveléshez adott munkaadói hozzájárulás
(Figyelem: Csak akkor töltse ki, ha a hozzájárulás a béradó számításakor jogtalanul
adómentes maradt.)
3

) Adja meg a nemzetközi gépjármű forgalmi rendszámot. Csak akkor töltse ki, ha képzési hely nem Ausztriában van.

Kijelentem, hogy a fenti adatokat legjobb tudásom szerint, helyesen és teljeskörűen (figyeljen a kötelezően kitöltendő
részekre!) adtam meg. Tudatában vagyok annak, hogy a valótlan illetve nem teljes körű adatok megadása büntetendő.
Adójogi képviselő (név, cím, telefon/faxszám)

__________________________________________
Dátum és aláírás

L 1k-2010-2

L1k, 2. oldal , 2010.10.12-i változat

