FinanzOnline, szolgáltatásunk az Ön számára!

Az Adóhivatalnak

Beérkezési megjegyzés

2015

Ezt az űrlapot gépileg olvassák, írjon ezért NYOMTATOTT BETŰKKEL és kizárólag fekete vagy kék színnel. Összegek euróban és
centben (jobbra igazított). Csak eredeti nyomtatványokat adjon le, mivel a másolatok gépileg nem olvashatók. A szövegmezőkön
kívüli bejegyzések ugyancsak nem olvashatók gépileg.
A nyomtatvány vastagon szedett mezőit mindenképpen töltse ki!
Adószámlaszám
Adóhivatalszám - adószám

Születési dátum (Ha nincs TAJ-száma,
mindenképpen töltse ki!)

az e-card szerinti 10 számjegyű
társadalombiztosítási szám 1)

N N H H É É É É
CSALÁDI/VEZETÉKNÉV (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL)

UTÓNÉV (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL)

TUDOMÁNYOS CÍM (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL)

Személyi jövedelemadó-bevallás a 2015. évre
Igen tisztelt Adófizető! Abban az esetben, ha közelebbi megnevezés nélküli utalás történik a törvényes rendelkezésekre, ezalatt az
1988. évi személyi jövedelemadóról szóló törvény (EStG 1988) értendő.
További információkat az szja-bevallással kapcsolatban a kitöltési segédletben (E 2 nyomtatvány) vagy a világhálón talál a következő
honlapon: www.bmf.gv.at.
Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet.

1. További személyi adatok
1.1 Nem
férfi

nő

1.2 Családi állapot 2015.12.31-én (kérjük, csak egy négyzetet jelöljön be) 2)

Kezdete (nn.hh.éééé)

házas/bejegyzett élettársi kapcsolatban élő

életközösségben élő

hajadon

elvált

tartósan külön élő

özvegy

2. Jelenlegi lakcím
2.1 ÚT/UTCA (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL)

www.bmf.gv.at

2.2 Házszám

2.3 Lépcsőház

2.4 Ajtó

2.5 Ország

3)

2.6 HELYSÉG (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL)

2.7 Postai irányítószám 		
2.8 Telefonszám

1)
2)
3)

Kérjük, itt az osztrák társadalombiztosítótól kapott 10 számjegyű biztosítási számát teljes egészében adja meg.
A feleséget/férjet, élettársat (nő/férfi) és bejegyzett élettársat (nő/férfi) a következőkben - ha nincs másként megadva - „társ“
megnevezéssel illetjük.
Kérjük, adja meg a gépjármű nemzetközi forgalmi rendszámát. Csak akkor kell kitölteni, ha a jelenlegi lakhelye nem Ausztria területén van.

E 1-2015-HU Szövetségi Pénzügyminisztérium (Bundesministerium für Finanzen) - 2015/12 (2015-ös kiadás)

E 1, 1. oldal, 2015.10.22-i változat

3. Társ
3.1 CSALÁDI/VEZETÉKNÉV (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL)

3.2 UTÓNÉV (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL)			

3.4 az e-card szerinti 10 számjegyű
társadalombiztosítási szám 1)

3.3 TUDOMÁNYOS CÍM
(NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL)

3.5 Születési dátum (NNHHÉÉÉÉ) (Ha nincs
TAJ-száma, mindenképpen töltse ki!)

4. Az egy fizetésből élő családok és a gyermekeiket egyedül nevelők adókedvezménye

1

2

4.1

Kérvényezem az egy fizetésből élő családok adókedvezményét, és kijelentem, hogy a társam ezt nem veszi igénybe.

4.2

Kérvényezem a gyermekeiket egyedül nevelők adókedvezményét.

Megjegyzés a 4.1. és a 4.2. pontokhoz: A 4.3-as pont szerint a családnak legalább egy gyermek után családi támogatásban kell részesülnie.
Azon gyermekek száma, akik után nekem vagy társamnak legalább hét hónapon át családi támogatást folyósítottak.
Kérjük, a gyermekek adójogi figyelembevételéhez használja minden gyermek esetében az L 1k számú mellékletet.

4.3

5. A házastársak vagy bejegyzett élettársak jövedelmének összege 4)
5.1
Nyilatkozom, hogy a házastársam vagy bejegyzett élettársam éves jövedelmének összege nem haladta meg a 6.000 eurót [Ebben
		az esetben a legfontosabb kiadásokra (21.2, 21.3) az emelt összeg, valamint a rendkívüli terhek (a 22.1-22.4. pontok) és
		a házastárs vagy bejegyzett élettárs fogyatékosságával kapcsolatos költségek (a 22.6-22.13. pontok) viselésében egy alacsonyabb
		önrész illeti meg az igénylőt].

6. Nyugdíjasok számára járó emelt adókedvezmény
6.1
Kérvényezem a nyugdíjasok számára járó emelt adókedvezményt. (Feltételek: A saját nyugdíjjövedelem nem haladja meg a
		25.000 eurót, nem igényelhetők a 4. pont szerinti adókedvezmények, házas vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élő - a
		házastárs vagy bejegyzett élettárs jövedelme nem több évi 2.200 eurónál.)

7. Több gyermek után járó pótlék Csak akkor töltse ki, ha a (családi) jövedelem összege 2015-ben nem haladta meg az
55.000 eurót.

3

7.1
		

Kérvényezem 2016-ra, a több gyermek után járó pótlékot, mert 2015-ben legalább egy ideig családi támogatást folyósítottak
minimum 3 gyermek után.

7.2
		

Kijelentem, hogy 2015-ben legalább egy ideig családi támogatást folyósítottak minimum 3 gyermek után, 6 hónapnál tovább éltem
házasságban, életközösségben vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban, és közös bevételeink nem haladták meg az 55.000 eurót.

8. Általános adózási opció a vállalati/privát tőkejövedelem és az ingatlanértékesítésből származó
jövedelem esetén
8.1
A vállalati és/vagy privát tőkejövedelem adózását az általános adótarifa alapján kérelmezem (Általános adózási opció a 27a
		§ (5) bekezdése szerint 4
8.2
		
1)
4)

Az ingatlanokra vonatkozó vállalati és/vagy privát tőkenyereség (ingatlanértékesítés, vállalati ingatlanok kivonása) adózását az
általános adótarifa alapján kérelmezem (Általános adózási opció a 30a § (2) bekezdése szerint)

5

Kérjük, itt az osztrák társadalombiztosítótól kapott 10 számjegyű biztosítási számát teljes egészében adja meg.
Csak akkor jelölje be, ha a 4.1. pont nincs bejelölve.
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9. mező- és erdőgazdálkodásból 6

10. önálló
munkavégzésből

9

311

321

327

10

312

322

328

9. - 11. Vállalati jövedelem

		 (euróban megadott összegek)

7

11. iparűzésből

8

a) Egyéni vállalkozóként: eredmény az E 1a vagy E
1a-K melléklet(ek)ből, mező- és erdőgazdálkodási
átalányosítás esetén az E 1c mellékletből 5)
b) Részesként (társtulajdonosként) - eredmény az
E 11 mellékletből 5)
c) Ebből levonandó a jövedelem 3 évre történő
felosztása miatt
5 évre
d)

Visszavonhatatlanul kérelmezem a 37.§ (9) bek. alapján, hogy művészi és/
vagy írói tevékenységemből származó pozitív bevételeimet egyenlően osszák
el az adóbevallás évére és az azt megelőző két évre.
11
A 325 jelzőszám alatt ezért 2/3-ot kell levonni. 6)

e) Egy másik év jövedelemfelosztásából
beszámítandó részösszegek

325

12

314

324

326

f) Az általános adózási opció gyakorlásakor a
8.1. pont szerint: Az a) és/vagy b) pontban nem
szereplő vállalati tőkejövedelem (hozam és
vagyon), amennyiben nem a 917/918/919
13
jelzőszámok alatt kell nyilvántartani

780

782

784

g) Az általános adózási opció gyakorlásakor a
8.1. pont szerint: A 780/782/784 jelzőszámok
alatt nem szereplő vállalati tőkejövedelem
(hozam és vagyon), amelybe be kell számítani
14
a külföldi forrásadót

917

918

919

h) Az általános adózási opció gyakorlásakor a
8.2. pont szerint: Az a) és/vagy b) pontban
nem szereplő vállalati ingatlanokra vonatkozó
15
tőkenyereség

500

501

502

310

320

330

Az a) – h) részek összege:
A 310/320/330 jelzőszámalatt nem szereplő
belföldi és külföldi tőkejövedelem (hozam és vagyon),
amelyet a különleges 25%-os adókulccsal
kell megadóztatni, és nem a 920/921/922
jelzőszámok alatt kell nyilvántartani

16

781

783

785

A 781/783/785 jelzőszámok alatt nem szereplő
vállalati tőkejövedelem (hozam és vagyon),
amelybe külföldi forrásadót kell beszámítani

17

920

921

922

Az ipari ingatlanokra vonatkozó tőkenyereség,
amelyet a különleges 25%-os adókulccsal
kell megadóztatni

18

551

552

553

580

581

582

923

924

925

Vállalati tőkejövedelemre eső beszámítandó EU-s
forrásadó

926

927

928

Ingatlanjövedelemre kivetett adó, amennyiben
az az ingatlanértékesítésből származó vállalati
jövedelemre esik

583

584

585

Különleges előrefizetés, amennyiben az az ingatlanértékesítésből származó vállalati jövedelemre esik 7)

589

590

591

Vállalati ingatlanértékesítésből származó
jövedelemre eső, beszámítandó külföldi adó

586

587

588

Tőkejövedelemre kivetett adó, amennyiben az a
belföldi vállalati tőkejövedelemre esik
Vállalati tőkejövedelemre eső beszámítandó
külföldi forrásadó

17

A 330 jelzőszám alatt szereplő jövedelem, amely a mezőgazdasági termelők társadalombiztosításáról szóló
törvény (BSVG) 2. melléklete szerint járulékalapot képez
(például az ipari haszonállat-tartásból és növénytermesztésből származó jövedelem)

491

A 330 jelzőszám alatt szereplő jövedelem, amely a mezőgazdasági termelők társadalombiztosításáról szóló
törvény (BSVG) 2. melléklete szerint növeli a hozzájárulás mértékét
(például a mező- és erdőgazdálkodással kapcsolatos kiegészítő tevékenységekből származó jövedelem)

492

Végadózásra alkalmas tőkehozamok, tőkejövedelemből és üzemi ingatlanokból keletkező tőkenyereség nélkül, amelyekre a különleges
25%-os adókulcs alkalmazandó.
6) Kérelmezem ugyanakkor azt is, hogy ne állapítsanak meg adókülönbözeti kamatokat (Szövetségi adórendelet [BAO] 205.§), mert az
előző évekre vonatkozó szja különbözeti összege a fenti kérelem következménye.
7) Kérjük, vegye figyelembe: Csak azt az összeget adja meg, amelyet a vállalati ingatlanértékesítéshez kapcsolódó különleges előrefizetés
során kifizettek. A befizetett ingatlan-nyereségadót nem itt, hanem a 583/584/585 jelzőszámok alatt kell megadni.
5)
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A vállalati jövedelem tartalmazza a nem
kiegyenlíthető veszteségeket a 2.§ (2a)
bekezdés értelmében:
Az előző évekből származó elszámolható
veszteséget ki lehet egyenlíteni a pozitív
vállalati bevételekkel a következő
összegben:

a) Saját üzem

19

341

b) Részesedések

20

342

a) Saját üzem

21

332

b) Részesedések

21

346

12. Nem önálló tevékenységből származó jövedelem
		
12.1

A belföldi munkabér- vagy nyugdíjkifizető helyek száma (A pontos szám meghatározásához lásd az L2-es kitöltési
segédletet is) Megjegyzés: Amennyiben nincsenek járandóságai, kérjük, 0-át (nullát) adjon meg.

12.2 Azon jövedelem összege, amely a nemzetközi megállapodások alapján
adómentes (pl. ENSZ, UNIDO)

22

725

A nem önálló tevékenységből származó, adólevonás nélküli bevételekhez használja az L 1i mellékletet.
Adóköteles bevételek: A bérelszámolási lap 245 jelzőszáma szerinti, nem önálló tevékenységből
származó jövedelem összegét a kifizető hatóság köteles a közületi adóhivatalnak megküldeni, ezért
Önnek ezt nem kell kitöltenie.

13. Működési költségek, ingázási támogatás (Pendlereuro) (A 718 és 916 jelzőszámokat együtt kell kitölteni)
13.1

Ingázási átalány - ténylegesen járó éves összeg
Csak akkor töltse ki, ha munkaadója még nem a helyes mértékben vette
figyelembe. Kiszámítása az ingázási kalkulátor szerint: www.bmf.gv.at/
pendlerrechner/

13.2 Ingázási támogatás (adókedvezmény) - ténylegesen járó éves összeg
Csak akkor töltse ki, ha munkaadója még nem a helyes mértékben vette
figyelembe. Kiszámítása az ingázási kalkulátor szerint a www.bmf.gv.at/
pendlerrechner/ oldalon
13.3

23

718
916

Foglalkozásának pontos megnevezése (pl. szakács, eladónő; nem elegendő az alkalmazott, munkás megjelölés)

Ha a levonás még nem történt meg a munkaadója részéről, itt azokat a működési költségeket kell megadni, amelyek nem
számítanak bele az évi 132 eurós üzemiköltség-átalányba:
13.4

13.5

Szakszervezeti hozzájárulások, különféle szakmai szervezetek és érdekképviseletek
hozzájárulásai és az egyénileg befizetett TB-járulékok (pl. mezőgazdasági termelők
társadalombiztosítása - SVdGW), kivéve az üzemi tanács illetékét

717

Kötelező hozzájárulások a csekély mértékű foglalkoztatottság alapján, valamint
a hozzátartozókra kiterjedő kötelező biztosítási díjak

274

Itt kell a további működési költségeket megadni. Kérjük, az egyes ráfordításoknak az adómentes pótlékok és juttatások levonása
utáni éves összegét adja meg. Ha a működési költségek nem haladják meg az évi 132 eurót, nem kell bejegyzést tenni.
13.6 Munkaeszközök
		(400 euró fölötti beszerzésekkor csak értékcsökkenési leírás)

719

13.7

Szakirodalom (nem tartoznak ide az általános képzést segítő művek: lexikonok,
segédkönyvek, újságok stb.)

720

13.8

Utazási költségek (Fa lakás és munkahely közti ingázás, valamint a családhoz
való hazautazások költségei nélkül)

721

13.9

Továbbképzési, kiképzési és átképzési költségek

722

13.10 A családhoz való hazautazások költségei

300

13.11 Kettős háztartásvezetési költségek

723

13.12 Egyéb működési költségek, amelyek nem a 13.6-13.11 pont alá esnek
		 (pl. az üzemi tanács illetéke)

724
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13.13 Egy szakmai csoport átalányának érvényesítéséhez írja be a megfelelőt:
A:
B:
F:
J:
M:

artista, művész
színpadi alkalmazottak, filmszínészek
televíziós szakemberek
újságírók
zenészek

Foglalkozás

8)

FM: motorfűrészes erdészeti dolgozók
FO: motorfűrész nélkül dolgozó erdészeti dolgozók
erdészek, hivatásos vadászok területi szolgálatban
HA: házmesterek, amennyiben
érvényes rájuk a házmestertörvény

A tevékenységek időtartama: Kezdete (nnhh) - Vége (nnhh)

HE: háziiparosok, bedolgozók
V: ügynökök, képviselők, eladók
P: Egy városi,
községi vagy
helyi képviselet tagjai
Költségtérítés

9)

A nem önálló munkavégzésből származó jövedelem összege (nem muszáj kitölteni)

14.

Tőkevagyonból származó jövedelem

A tőkevagyonból származó jövedelemhez használja az E 1kv mellékletet.

15.

Bérbe- és haszonbérbeadásból származó jövedelem

15.1

Telek- és épületingatlanok esetén - eredmény az E 1b melléklet(ek)ből

15.2

Részesként (társvállalkozóként) - eredmény az E 11 melléklet 7. pontja alapján

15.3
		

Bérbe- és haszonbérbeadásból származó egyéb jövedelem
(pl. az üzem haszonbérbeadásából származó jövedelem az üzem elhagyása után)

373

A 15.1-től a 15.3-ig terjedő részek összege

16.

A privát ingatlanértékesítésből származó jövedelem

370

24

Az adásvétel arra a földbirtokra (is) vonatkozik, amelyet előzőleg az üzleti vagyonból a könyv szerinti értéken kivettek
16.1

Ingatlanértékesítésből származó jövedelem, kivéve amely járadék ellenében keletkezett

16.1.1 Ingatlanértékesítésből származó, átalányjelleggel meghatározott jövedelem (30 § (4)
bekezdés „régi vagyon”) (Az értékesítésből származó bevétel 14%-a; 30.§ (4) bek. 2.sor)
		

Ingatlanértékesítésből származó jövedelem a földterület kijelölt hasznosításának
módosítását követően (Az értékesítésből származó bevétel 60%-a; 30.§ (4) bek. 1.sor)

		

25

572 

26

573

Az 572/573 jelzőszámok szerinti jövedelem meghatározásakor a kedvezményezett előállítási költségeit utólag vették
nyilvántartásba (30.§ (4) bek. utolsó mondat)

16.1.2 Ingatlanértékesítésből származó, nem átalányjelleggel meghatározott jövedelem
(30 § (3) bekezdés, „új vagyon” és opcionálisan a 30. § (5) bekezdése szerinti „régi vagyon” is)

27

A 572, 573, 574 jelzőszámokból vont egyenleg
16.2 Ingatlanértékesítésből származó, járadék ellenében keletkezett jövedelem
		 („Régi és új vagyon”; 30a § (4) bekezdés, tarifaadózás)

29

574
28

575

16.3 Beszámítható ingatlan-jövedelemadó, amely a privát ingatlanértékesítésből
származó jövedelemre esik, és amelyet a felek képviselője fizetett ki 10)

576

16.4 Kiegyenlített különleges előrefizetés, amennyiben az a privát ingatlanértékesítésből
származó jövedelemre esik 11)

579

16.5 A privát ingatlanértékesítésből származó jövedelembe beszámítandó külföldi adó

578

8)

A szakmai csoport rövid megnevezése

9)

A munkáltatótól kapott költségtérítések (kivéve a kereskedelmi ügynököket).
Kérjük, vegye figyelembe:
Az adókivetési opció gyakorlása esetén több adásvételi ügylet felmutatásakor csak azon adásvételi ügyletekre kifizetett ingatlannyereségadót szabad bejegyezni, amelyet az opció alapján az adókivetésbe belevettek.
Kérjük, vegye figyelembe: Csak azt az összeget adja meg, amelyet a privát ingatlanértékesítés különleges előrefizetése során
kifizettek. A befizetett ingatlan-nyereségadót nem itt, hanem a 576 jelzőszám alatt kell megadni.

10)		

			
		
11)		
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17.

Egyéb jövedelem

17.1

Ismétlődő járandóságok (29. § 1. sor)

17.2

Spekulációs ügyletekből (31. §) és a részesedések értékesítéséből származó jövedelem
(az 1988. évi személyi jövedelemadóról szóló törvény (EStG 1988) 31 §-a a 2012. évi 1.
stabilitási törvény előtti változatban)
Követelést megtestesítő értékpapírok és derivátumok értékesítéséből származó
jövedelem, amely megszerzése 2011.10.01. és 2012.03.31. közé esik (124b § 184.
sor második osztásvonal, 25%)

17.3

30

800 

31

801

32

503

17.4

Szolgáltatásokból származó jövedelem (29. § 3. sor)

33

803

17.5

Tisztségviselői díjak (29. § 4. sor)

34

804

A vállalaton kívüli jövedelem tartalmazza a nem kiegyenlíthető veszteségeket a 2.§ (2a)
bekezdés értelmében

35

371

Az előző évekből származó elszámolható veszteségeket ki lehet egyenlíteni a pozitív üzemen
kívüli bevételekkel a következő összegben:

36

372

37

792

18.2 Ki nem vett nyereség utólagos adózása a 11a. § (3) és (4) bek. szerint
18.2.1 Utólagos adózás a 2015-ben elért nyereség esetén: A kedvezmény igénybevételi évének
fél-adókulcsával adózandó utólagos adózási összeg

794

18.2.2 A 2015-ben keletkezett veszteség utólagos adózása: A kedvezmény igénybevételi
évének fél-adókulcsával adózandó utólagos adózási összeg, beleértve a 2016-ra eső
fél részt is
		 (ez automatikusan kerül levonásra)

795

18.2.3 A 2015-ben keletkezett veszteség utólagos adózása a következő összegű veszteségkiegyenlítés által:

796

18.

Utólagos adózás

18.1

Külföldi veszteségek utólagos adózása (2. § (8) bek.)

38

A bevételek teljes összege: (nem kell kitölteni)

19.

Tarifa szerinti kedvezmények, különleges esetek

19.1

Azon jövedelem, amelyre fél-adókulcsot igényelek

19.2

A tartozáselengedésből származó nyereségek a 36. § értelmében (386 jelzőszám)

496
		 A teljesítendő hányad százalékban
19.3 Egyéb okokból külön adózás alá eső jövedelem (fajta):

39

423 

40

386

41

19.4

Kérelmezem a 6. § 6. sor lit. b alapján az adótartozás megállapításától való eltekintést
42
a jövedelem részét képező következő összegre vonatkozóan

805

19.5

Kérelmezem a cégátalakítási adótörvény előírásai alapján az adótartozás megállapításától
43
való eltekintést a jövedelem részét képező következő összegre vonatkozóan:

939

		 A meg nem állapítandó adótartozást
a tarifa alapján kell meghatározni 		
		

a 25%-os adókulcs alkalmazásával kell meghatározni (részben az adózási jog korlátozása)

19.6

Kérelmezem a 27. § (6) bek. 1 sor lit. b alapján az adótartozás megállapításától való
eltekintést a jövedelem részét képző következő összegre vonatkozóan

19.7
		

Beszámítandó minimális társasági adó az átalakulás után (Cégátalakítási adótörvény
[UmgrStG]: 9.§ (8) bek.)

19.8

Egyéb beszámítandó adók (fajta):

44

806
309

45

375
20.

Külföldi jövedelem

20.1 A jövedelem tartalmazza:
		
Külföldi jövedelem, amely esetében az adókivetés joga Ausztriát illeti meg
		 (A 917/918/919, 920/921/922, 500/501/502, 551/552/553, jelzőszám szerinti
jövedelem nélkül, a 16. pont szerinti privát ingatlanértékesítésből származó jövedelem
nélkül, az E 1kv melléklet szerinti tőkevagyonból származó jövedelem nélkül és az L 1i)
melléklet 359 jelzőszáma szerinti jövedelem nélkül

46

395 

A 395 jelzőszám szerinti jövedelemre jóváírható adó esik (a 923/924/925,
586/587/588, 578 jelzőszám szerint beszámítandó adók nélkül, az E 1kv és L 1i)
melléklet szerint beszámítandó adók nélkül a következő összegben

46

396

20.2

E 1, 6. oldal, 2015.10.22-i változat

20.3
		

A jövedelem nem tartalmazza: Azon progressziófenntartás mellett adómentesített,
pozitív külföldi jövedelmet, mely nem szerepel az L 1i melléklet 453 jelzőszáma alatt.

47

440

Külföldi veszteségek
A jövedelem meghatározásakor az osztrák adótörvény alapján meghatározott külföldi
veszteségeket legfeljebb a külföldi adótörvény szerinti veszteség mértékében vették
figyelembe (Figyelem: a 746 és/vagy 944 jelzőszámot a külföldi veszteségek
figyelembevételekor mindenképpen ki kell tölteni)
20.4.1 Figyelembe vett veszteségek, amelyek azokban az országokban keletkeztek, amelyekkel
átfogó kölcsönös segítségnyújtási megállapodás áll fenn

48

746

20.4.2 Figyelembe vett veszteségek, amelyek azokban az országokban keletkeztek, amelyekkel
nem áll fenn átfogó kölcsönös segítségnyújtási megállapodás

48

944

20.4
		

21.
21.1

Különleges kiadások

49

Igénylem a különleges kiadásokat tovább növelő összeget (legalább 3 gyermek esetén).

21.2

Az összes biztosítási díj és járulék összege (önkéntes beteg-, baleset-, életbiztosítás,
özvegyi nyugdíj, ill. haláleseti segélypénztár), továbbá nyugdíjpénztári hozzájárulások,
önkéntes kiegészítő biztosítás a törvényes nyugdíjbiztosítás keretében

455

21.3

Azon járulékok, valamint kölcsön- és kamat-visszafizetések összege, melyeket lakásszerzésre,
-teremtésre vagy -felújításra folyósítottak

456

21.4

Biztosítási idő utólagos vásárlása és szabadon választható folytatólagos biztosítás a törvényes
nyugdíjbiztosítás, nyugdíjak vagy tartós terhek vonatkozásában

450

21.5

A törvényileg elismert egyházak és vallási szervezetek kötelező díjai

458

21.6

Pénzadományok többek között jótékony szervezeteknek, kedvezményezett adománygyűjtő
egyesületeknek

451

21.7

Pénzadományok környezetvédő szervezeteknek és állatmenhelyeknek

562

21.8

Pénzadományok önkéntes tűzoltóságoknak és tartományi tűzoltószövetségeknek

563

21.9

Adományok többek között kedvezményezett kutató- és oktatási intézményeknek,
múzeumoknak, a Szövetségi Műemlékhivatalnak, fogyatékos sportolók csúcsszervezeteinek,
a Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémiának

459

21.10 Adótanácsadói költségek

460

51
21.11 Veszteségek levonása
Az előző évekből származó nyitott veszteségek levonása (a levonható veszteségek teljes állománya)

462

22.

50

Rendkívüli terhek (kérjük, hogy jelzőszámonként csak a teljes éves összeget jegyezze be euróban és centben)

52

A gyermekekkel kapcsolatos rendkívüli terhek érvényesítéséhez használja az L 1k melléklet(ek)et.
Rendkívüli terhek önrésszel (a kapott kárpótlások vagy megtérítések levonásával)

22.1

Betegség miatti kiadások (a fogpótlást is ideértve)

730

22.2

Temetkezési költségek (amennyiben nem fedezi ezeket hagyaték)

731

22.3

Kúraköltségek (a napi 5,23 eurós [teljes ellátást magában foglaló] ápolási
célú, arányos háztartási megtakarítás levonása után)

734

22.4

További rendkívüli terhek, amelyek nem esnek a 22.1-22.3. pont alá

735

Rendkívüli terhek önrész nélkül

22.5

Katasztrófa okozta károk (a kapott kárpótlások vagy megtérítések levonásával)

Rendkívüli terhek 25%-os fogyatékosság vagy
ápolási díjban való részesülés esetén

22.6

A fogyatékossági igazolvány száma (ha van)

22.7

Kérvényezem a fogyatékosságra vonatkozó
átalányösszegű illetékmentességet
(Feltétel: legalább 25%-os fogyatékosság,
nem részesülök ápolási díjban) és nem
érvényesítem a fogyatékosság miatti tényleges
költségeket (439/418 jelzőszámok)

Kérelmező

A fogyatékosság foka

%

475

Társ a 4.1. vagy 5.1. pont értelmében

A fogyatékosság foka

%
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Kérelmező
22.8

22.9

Kérvényezem a diétás étrendre vonatkozó átalányösszegű illetékmentességet a következők miatt
Z: cukorbetegség, tuberkulózis, lisztérzékenység, AIDS
G: epe-, máj-, vesebetegség
M: gyomorbetegség, másfajta belgyógyászati
megbetegedés
Ápolási díj, vaksági járadék vagy más jellegű
ápolás miatti pénzjuttatás folyósítása
Megjegyzés: Egész éves folyósítás esetén
nem illet meg a fogyatékosságra vonatkozó
illetékmentesség a 22.7. pontnak megfelelően.

22.10.1 A saját gépkocsira vonatkozó átalányosított
illetékmentességet a megállapított mozgáskorlátozottságra tekintettel kérvényezem
22.10.2 A saját gépkocsira vonatkozó átalányosított
illetékmentességet az 1960. évi közúti közlekedési
szabályzat 29b. §-a szerinti igazolványomra
tekintettel kérvényezem

Társ a 4.1. vagy 5.1. pont értelmében

Z

Z

G

G

M

M

Kezdete (hh)

Kezdete (hh)

Vége (hh)
--

2015

Vége (hh)
--

igen

igen

igen

igen

435

436

476

417

439

418

2015

22.11 Fogyatékosság miatt igazolt taxiköltségek
22.12 Segédeszközökkel kapcsolatos nem rendszeres
kiadások (pl. tolószék, hallókészülék, vaksági
eszközök), valamint a gyógyellátás kiadásai (pl.
orvosi és gyógyszerköltségek) (Kérjük, vonja
le az esetleges költségtérítést)
22.13 Az átalányosított illetékmentesség helyett a
tényleges költségeket érvényesítem (pl. az
idősotthon költségeit, az esetleges ápolással kapcsolatos pénzbeli ellátásokat és
adott esetben az arányos háztartási
megtakarításokat - havi 156,96 eurót kérjük levonni). Figyelem: A 22.7 pontnál
nem lehet bejegyzés
23.

24.

Mivel 1938-tól 1945-ig politikai üldözött voltam, áldozati igazolvánnyal és/vagy erről hivatalos igazolással rendelkezem.

Az adómentes összegről szóló határozat

53

24.1

Nem kérem az adómentes összegről szóló határozatot.

24.2

Kérem az alacsonyabb adómentes összegről szóló határozatot ezen éves összegben:

449

Kérjük, csatolja ehhez a bevalláshoz az Ön esetében szükséges adóbevallási mellékleteket is:
E 1a/E 1a-K, E 1b, E 1c, E 1kv, E 11, L 1k, L 1i illetve E 108c
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 bevallás
helytelen vagy nem teljes, erről haladéktalanul tájékoztatom az adóhatóságot (Szövetségi adókódex [Bundesabgabenordnung] 139. §).
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!

Adóügyi képviselő (név, cím, telefonszám)

Kelt, aláírás
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