FinanzOnline, szolgáltatásunk az Ön számára!

Az Adóhivatalnak

Beérkezési megjegyzés

2012

L1k-2012-1

Melléklet a 2012.évi munkavállalói adókivetési kérelemhez (L 1) vagy
jövedelemadó-bevalláshoz (E 1) a
•
•
•
•

gyermekek után járó adókedvezmény,
tartásdíj-adókedvezmény,
gyermekekkel kapcsolatos rendkívüli terhek figyelembe vételéhez,
vagy a gyermekgondozásért kapott munkaadói járulék utólagos megadóztatásához.
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Kérjük, minden egyes gyerekhez egy-egy külön L 1k mellékletet töltsön ki!

Adózással kapcsolatos információkat a 2013.évi adókönyvben ([Publikációk - Brosúrák és tanácsadó kiadványok] www.bmf.gv.at,
Publikationen - Broschüren und Ratgeber) találhat ill. az Adóhivatalánál kaphat.
Kérjük, ne küldjön nekünk bizonylatokat (mellékleteket)! Viszont őrizze meg ezeket legalább 7 évig, mert Adóhivatala adott esetben
ellenőrzi az igazolásokat.
Ezt az űrlapot gépileg olvassák, írjon ezért NYOMTATOTT BETŰKKEL és kizárólag fekete vagy kék színnel. Összegek euróban és centben Csak eredeti űrlapokat adjon le, mert a másolatok gépileg nem olvashatóak! Az adatbeviteli mezőkön kívül eső bejegyzések
szintén nem olvashatóak gépileg.
A nyomtatvány vastagon szedett mezőit mindenképpen ki kell tölteni.

Kérjük, jelölje X-szel a megfelelő részt!

1. A kérvényező adatai
1.1 Biztosítási szám 1)

1.2 Születési dátum

n n h h é é

1.3 Adószám

Ha ez az L 1 űrlap melléklete,
akkor az oldalt található mezőket
nem kell kitölteni. >>

2. Adatok a gyermekről

2.1 CSALÁD- vagy VEZETÉKNÉV (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL)

2.2 UTÓNÉV (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL)

2.3 Biztosítási szám 1)

2.4 Születési dátum

n n h h é é

2.5 Az európai betegbiztosítási kártya azonosító száma, ha nincs biztosítási száma

3. Gyermekek után járó adókedvezmény 2)

3.1 Egy a háztartáshoz tartozó gyermek után járó adókedvezmény (EStG 1988: 106.§ (1) bek.)

220 euró

132 euró

3.2 Egy nem a háztartáshoz tartozó gyermek után járó adókedvezmény (EStG 1988: 106.§ (2) bek.)

132 euró

4. Tartásdíjfizetések

4.1 Egy nem a háztartáshoz tartozó, olyan gyermek utáni tartásdíj-adókedvezmény, akinek a
törvényes tartásdíjat (alimentumot) a következő időben nyújtottam:

Ké

www.bmf.gv.at

kezdet
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--

h h

2012

4.2 Egy tartósan külföldön (az EU-n, az EGT-n és a Svájcon kívüli országokban)
tartózkodó és a gyermekek utáni adómentes összegre vagy tartásdíj-juttatás miatti
adókedvezményre nem jogosító gyermek számára nyújtott tartásdíjfizetések összege.
kezdet

A tartásdíjfizetések időtartama
1)
2)

h h

Ende
--

h h

2012

Kérjük, itt az osztrák társadalombiztosítótól kapott biztosítási számát adja meg!
A gyermekek utáni adómentes összeg 220 euró, ha a gyermek után csak a kérelmező érvényesítette a gyermekek utáni adómentes
összeget (tehát az élettársa nem), és ugyanazon gyermek miatt semmilyen más tartásdíjra kötelezett személynek nem jár a
gyermekek utáni 132 eurós adómentes összeg.
Ez az adómentes összeg 132 euró, ha ugyanazon gyermek miatt a kérelmező élettársa is érvényesítette a gyermekek utáni
adómentes összeget, vagy ugyanazon gyermek miatt egy másik, tartásdíjra kötelezett személy részére is jár a gyermekek utáni
132 eurós adómentes összeg.
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5. Rendkívüli terhek
5.1 Gyermekgondozási kiadások (a lakóhelytől távol eső szakképzésköltségei nélkül)
(Kérjük, ide az Ön által ténylegesen kifizetett - esetleg adómentes juttatásokkal
csökkentett - összeget írja be)

L1k-2012-2

5.2 Fogyatékosság nélküli gyermekkel kapcsolatos rendkívüli terhek (pl. megbetegedéssel
járó költségek)
5.3 Költségviselés százalékban
(az 5.4. és 5.5.pontra vonatkozóan)

%
Hónapok száma
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5.4 Kérelmezem a gyermek lakóhelyétől távol eső szakképzésre vonatkozó
átalányösszeget!
5.4.1 A lakóhelytől távol eső szakképzés időtartama

Ország

Postai irányítószám

3)

5.4.2 A képzési hellyel kapcsolatos adatok

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

5.5.2 A fogyatékosság foka
		 (E mező kitöltése az adómentes átalányösszeg igénylését jelenti.)
		
A tényleges költségeket kérjük, az 5.5.8.pont alatt adja meg.)

%

5.5.3 A diétás étkezés miatt járó adómentes átalányösszeget igénylem a következő indokra tekintettel:
		 Z: cukorbetegség, tuberkulózis, lisztérzékenység, AIDS

Z

		 G: epe-, máj-, vesebetegség

G

		 M: gyomorbetegség, másfajta belgyógyászati megbetegedés

M

5.5.4 A gyermek után emelt összegű családi pótlékot folyósítanak
		 (E mező kitöltése a 262 eurós adómentes átalányösszeg igénylését jelenti.)
		
A tényleges költségeket kérjük, az 5.5.8.pont alatt adja meg.)
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5.5.5 Ápoláshoz kötött pénzbeli szolgáltatásból származó havi pénzbeli jövedelem

kezdet

h h

Az ápoláshoz kötött pénzbeli szolgáltatás időtartama
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5.5.6 Fogyatékosokkal foglalkozó különleges iskola ill. tanműhely tandíja

5.5.7 Gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, nem rendszeres kiadások (pl. tolószék, hallókészülék,
		
vaksági eszközök), valamint a gyógyellátás kiadásai (pl. orvosi- és gyógyszerköltségek)
		
(Vonja le az esetleges költségtérítések összegét!)

Ké

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

6. A gyermekgondozásért kapott munkaadói járulék utólagos megadóztatása.
6.1 Gyermekgondozásért kapott munkaadói járulék
(Figyelem: csak akkor töltse ki, ha a hozzájárulás a jövedelemadó-számításkor
jogtalanul adómentes maradt.)
3)

Kérjük, adja meg itt a gépjármű nemzetközi gépkocsijelét! Csak akkor kell kitölteni, ha a képzés helye nem Ausztria területén van.

Megerősítem, hogy az adatokat legjobb tudásom és lelkiismeretem alapján helyesen és teljességében (kérjük, ügyeljen a kötelező mezőkre) adtam meg.
Tudatában vagyok annak, hogy a valótlan vagy nem teljes körű adatok megadása büntetendő.
Adóügyi képviselő (név, cím, telefonszám)

Kelt, aláírás
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