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Kitöltési útmutató a 2015.évi L 1 űrlaphoz (munkavállalói adókivetési
nyilatkozat)

Intézze munkavállalói adókivetését az interneten keresztül!
Munkavállalói adókivetési nyilatkozatát (L 1) Adóhivatalának a FinanzOnline-on át elektronikus úton is 
benyújthatja. Nem kell elmennie a hivatalba, hanem - egérkattintásokkal - kényelmesen hazulról intézheti 
adóügyeit. Nem kell kinyomtatni a nyilatkozatot: a benyújtott adatok bármikor online lekérdezhetőek.
További információkat a FinanzOnline a Szövetségi Pénzügyminisztérium honlapján (www.bmf.gv.at) keresztüli, 
vagy közvetlenül a https://finanzonline.bmf.gv.at-n keresztüli felhívásával kaphat.

A munkavállalói adókivetéssel kapcsolatban részletes adóügyi információkat és tanácsokat a 2016.évi 
„Adókönyv‟-ben [Steuerbuch] (www.bmf.gv.at) talál ill. az Adóhivatalától kap.

Kérjük, ne küldjön bizonylatokat (mellékleteket)! Viszont őrizze meg ezeket legalább 7 évig, mert Adóhivatala 
adott esetben ellenőrzi az igazolásokat. A nyilatkozati űrlapot maradéktalanul töltse ki, hogy ezzel biztosítsa az 
Adóhivatal általi gyors elbírálást. Kérvénye ellenőrzése hosszabb ügyintézési időt vehet igénybe. Kérvényét csak 
akkor lehet elbírálni, ha már minden jelentés (pl. az éves bérelszámolási lap) beérkezett.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy
űrlapja beolvasása gépileg történik! Az optimális ügyintézés biztosítása érdekében kérjük, vegye az alábbi kitöltési 
útmutatásokat figyelembe! Ezzel elkerüli a visszakérdezéseket és elősegíti a gyors intézést.

 •  Csak eredeti nyomtatványokat nyújtson be, mert a másolatok nem olvashatók gépileg!
 •  Írjon NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, és kizárólag fekete vagy kék tintát használjon!
 •  Minden négyszögbe csak egy betűt, számot vagy írásjelet írjon!
 •  A szövegmezőkbe balról jobbra haladva írjon!
 •  Hagyja az üresen maradó mezőket szabadon, NE húzza át őket!
 •  A kitöltendő mezőkön kívülre írt megjegyzések gépileg nem olvashatók.

Így ír helyesen

HELYTELEN

Így tölti ki az összegmezőket helyesen

 •  Az összegmezőkbe jobbra igazodóan írjon!
 •  Hagyja az üresen maradó mezőket szabadon, 
  és NE húzza át őket! 
 •  Mindig a teljes (éves) összeget írja be! 
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+
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1.4 Versicherungsnr. 1)1 .5 G eburtsdatum

1.6 Geschlecht

männlic hweiblichhw

1.4  10-stellige Sozialversicherungsnummer 
 laut e-card 1) 

1.6   Geburtsdatum (Wenn keine SV-Num- 
mer vorhanden, jedenfalls auszufüllen)

T T M M J J J J

1.1 FAMILIEN- oder NACHNAME (BLOCKSCHRIFT)

1) Bitte geben Sie hier die vom österreichischen Sozialversicherungsträger vergebene     
   10-stellige Versicherungsnummer vollständig an.
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L1 űrlap

a 4.1.ponthoz: Írja be azon bérkifizető helyeknek és nyugdíjfolyósító hivataloknak (munkáltatóknak, 
nyugdíjintézeteknek) a számát, melyek Önnek 2015-ben jövedelmet (munkabért, havi fizetést vagy nyugdíjat) 
folyósítottak! Nincs szükség bérelszámolási lap / fizetési cédula melléklésére. Ha Önnek egyszerre több, már 
együttesen béradóztatott nyugdíjat folyósítottak, akkor e közösen megadóztatott nyugellátmánnyal kapcsolatban 
csak egyetlen egy nyugdíjkifizető intézetet nevezzen meg!

Nem tartoznak ide a következő jövedelmek:
a törvényes betegbiztosításból származó jövedelem (táppénz), egy szolgáltatási csekk alapján kapott kereset,  
a munkanélküli segély, szükséghelyzeti segély, szövetségi személyzeti áthidalási segély, az ápolási-nevelési ellátás, 
a katonai alakzatok ill. szakvezetői alakulatok gyakorlatozásai vagy fegyveres gyakorlatok utáni kárpótlások, a  
visszaszolgáltatott kötelező tb-díjakból adódó jövedelem, valamint a csőd-térítési alapokból, terhességi hetipénz-
ből, üzemi nyugdíjellátásból vagy építési munkások szabadságolási pénztárából származó jövedelmek.

4.  Belföldi munkaadók / nyugdíjfolyósító  helyek

4.1 

A belföldi munkabért kifizető helyek vagy nyugellátást folyósító szervek száma  
(A pontos darabszám meghatározásához lásd az L 2 kitöltési segédletet)
Utalás: Amennyiben nincsenek járandóságai, kérjük, itt írjon egy 0-át (nullát) be!

VAGY

HELYES

HELYES

„Hagyja az üresen maradó mezőket szabadon‟

„Így javítok helyesen‟

HELYTELEN

HELYTELEN

1.4  10-stellige Sozialversicherungsnummer 
 laut e-card 1) 

1.4  10-stellige Sozialversicherungsnummer 
 laut e-card 1) 

1.7  Personenstand am 31.12.2015 (Bitte nur ein Kästchen ankreuzen) 2) 1.7  Personenstand am 31.12.2015 (Bitte nur ein Kästchen ankreuzen) 2)
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Az 5.1-es ponthoz: Az egy fizetésből élő családok adókedvezményre való jogosultságának az a feltétele, 
 •  hogy egy vagy több gyermek számára legalább hét hónapon át családi támogatást folyósítottak, és
 •  hogy Ön az adott évben több mint hat hónapig házas volt, bejegyzett élettársi vagy házassághoz hasonló 
  kapcsolatban élt, és nem élt tartósan külön a partnerétől, és
 •  hogy a partnere jövedelme (beleértve a terhességi-gyermekágyi segélyt is) nem haladta meg a 6.000 eurót.

az 5.2.ponthoz: A gyermekeiket egyedül nevelők adócsökkentő összege akkor jár Önnek, ha a mindenkori 
évben Ön nem élt hat hónapnál hosszabb ideig társas viszonyban (házasság, életközösség, bejegyzett élettársi 
kapcsolat), és legalább hét hónapon át legalább egy gyerek után családi pótlékot kapott.

Az egyedül keresők / gyermekeiket egyedül nevelők adócsökkentő összegét - ha Ön megfelel a feltételeknek - a 
munkavállalói adókivetésben kell megkérvényeznie, még akkor is, ha a kereseti elszámolásában azt már figyelembe 
vették. Ebben az esetben a 5.3. pontot mindenképpen ki kell tölteni.

a 7.ponthoz: A nyugdíjasok emelt adócsökkentő összegének feltétele, hogy Ön
 •  nem igényelheti az egyedül keresők adócsökkentő összegét, és
 •  nem igényelheti a munkavállalók adócsökkentő összegét, és
 •  a mindenkori évben több, mint hat hónapon át házas volt vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élt és
  (házas)társától nem élt tartósan külön, és
 •  és a nyugdíjjövedelme a naptári évben nem haladta meg a 25.000 eurót, és
 •  (házas)társa évente legfeljebb 2.200 euró jövedelemre tett szert.

a 9.ponthoz: Közelebbi információkat a különleges kiadásokról a 2016.évi „Adókönyv‟-ben talál 
(www.bmf.gv.at - Kiadványok - Az Adókönyv [Publikationen - Das Steuerbuch]).

a 9.1.ponthoz: Különleges kiadások emelési összege
Amennyiben Önnek legalább három olyan gyermeke van, akiért Ön vagy (házas- ill.) élettársa a mindenkori évben 
legalább hét hónapon át családi pótlékot kapott, vagy akik után Önnek legalább hét hónapra 
tartásdíj-adókedvezmény jár, akkor a vegyes különleges kiadások maximált összege még további 1.460 euróval 
emelkedik (lásd: 9.2.-9.4.pont). Ezt csak egy személy veheti igénybe.

a 9.2.ponthoz: A kedvezményes nyugdíj-/jövőbiztosítási díjak nem számítanak különleges kiadásoknak.

9. Különleges kiadások  (mutatószámonként csak a teljes éves összeget adja meg euróban és centben)

9.1  Igénylen a kiegészítő különleges kiadásnövelő összeget (legalább 3 gyereknél).

9.2 Az összes biztosítási díj és járulék összege (önkéntes beteg-, baleset-, élet- biztosítás,  
 hátramaradottak biztosítása és temetési biztosítópénztárak), nyugdíjpénztári járulékok, 
 önkéntes magas összegű biztosítás a törvényi nyugdíjbiztosításon belül 455

9.3 A lakótér létrehozására és felújítására fordított összegek, valamint hitel és kamat 456

5.  Egyedül keresők adólevonása, egyedül nevelők adólevonása

5.1  Egyedül keresők adólevonását kérem, és nyilatkozok arról, hogy partnerem ezt nem veszi igénybe.

5.2  Egyedül keresők adólevonását kérem.

Megjegyzés az 5.1 és 5.2 ponthoz: legalább egy gyermekre 5.3 pont szerinti családi pótlékot kell kapnia

7. Nyugdíjasok emelt összegű adókedvezménye

7.1  Emelt összegű adókedvezményt igénylek. (Előfeltétele: a saját nyugdíjjövedelem nem haladja meg a 25.000 eurót, nem  
  jogosult az 5. pont szerinti  levonható összegre, házas vagy bejegyzett élettársi közösségben él, - a házastárs vagy a be- 
  jegyzett élettárs éves jövedelme nem haladja meg a 2.200 eurót).
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a  10.1 ponthoz: Az ingázó-talány számításához kizárólag az ingázó-kalkulátort használja. Amennyiben az adott 
naptári évben több munkáltatója volt, és legalább az egyik munkáltatója (helyes összegben) figyelembe vette az 
ingázási átalányt, vagy az adott összegben figyelembe vett ingázási átalány összege meghaladja a teljes ingázási 
átalányt, úgy az L34a nyomtatvány számítási segédletét kell használni. Azokban a hónapokban, amelyekben munkál-
tatója a munkahely és lakása között, illetve a visszaúton tömegközlekedéssel szállította Önt (munkajegy), ingázási 
átalányt vehet igénybe erre a szakaszra. Nem jár ingázási átalány akkor, ha a munkáltató saját gépkocsiját biztosítja 
a munkahely – lakás közötti közlekedéshez.

Az ingázási átalány igényléséhez a 10.2 pont alatt meg kell adni az ingázási euróösszeget is. Ellenkező esetben nem 
lehet feldolgozni!

a 10.2 ponthoz: Az ingázási euró-összeg a lakás és a munkahely közötti legrövidebb útvonala kilométere után 
évente két euró és az ingázás-kalkulátorral számítható ki. Ingázási euró igénylése esetén kötelezően meg kell adni a 
10.1. pont szerinti ingázási átalányt is. Ellenkező esetben ugyanis nem lehet feldolgozni!

(az ingázási átalánnyal-/euróval/-kiegyenlítési összeggel kapcsolatos információkat a 2016. évi adókönyvben talál)

a 10.4 ponthoz: Kérjük, csak akkor töltse ki, ha az önkéntes érdekképviseleti díjakat a munkáltatója nem tartotta 
eleve vissza és még nem vette a bérelszámoláskor figyelembe!

a 11.ponthoz: Közelebbi információkat a rendkívüli terhekről a 2016.évi „Adókönyv‟-ben talál (www.bmf.gv.at - 
Kiadványok - Az Adókönyv).

Kérjük, mindig a ráfordításoknak a kapott vagy járó pótlékok és juttatások (pl. gondozás miatti pénzszolgáltatások) 
levonása utáni éves díját jegyezze be!

a 14.ponthoz: Ha nem kérvényez mást, akkor a két évvel későbbre (2017-re) vonatkozó jövedelemadót érintő 
határozattal együtt egy az adómentes összegről szóló végzést és a munkáltatójának bemutatandó 
értesítést kap. E közlés bemutatásakor átmeneti intézkedésként bizonyos kiadásokat (jövedelemszerzéshez 
elengedhetetlen kiadásokat, különleges kiadásokat, rendkívüli terheket jelentő kiadásokat) már a folyó 
bérelszámolásnál is figyelembe vesznek. Ez csökkent adóteherhez vezet. Kisebb kiadások esetén kötelező 
adókivetés kerül végrehajtásra, ami rendszerint utánfizetéshez vezet. A nagyobb kiadások általában jóváíráshoz 
vezetnek.
Ön erről az adómentes összegről szóló határozatról lemondhat, illetve megállapíttathatja azt alacsonyabb 
összegben is. Ebben az esetben töltse ki a 14.1. vagy 14.2.pontot!

Utalás:
A nem önálló tevékenységből származó, eddig adólevonásmentes keresetek adóbevallásához, bizonyos, határokon 
túllépő kritériumok betöltésekor esedékes további adatok megadásához és/vagy a korlátlan adókötelezettségre 
szóló kérvényhez kérjük, használja az L 1i mellékletet!
A gyermekek után járó adómentes összeg, a tartásdíj miatti adókedvezmény és a gyermekekkel kapcsolatos 
rendkívüli terhek érvényesítéséhez ill. a munkaadó a gyermekgondozáshoz való hozzájárulásának figyelembe 
vételéhez kérjük, az L 1k mellékletet használja! Gyermekenként külön-külön űrlapot kell használni.

11. Rendkívüli kiadások   (azonosítószámonként teljes éves összeget adjon meg euróban és centben) 

A gyermekek miatti rendkívüli kiadások érvényesítéséhez használja az L 1k betétlapot.

Rendkívüli kiadások önrészesedéssel: (a kapott pótlékok vagy kárpótlás levonásával)

11.1 Betegség kiadásai (fogpótlással) 730

14. Adómentes összeget megállapító határozat

14.1   Nem kérek adómentesség-határozatot.

14.2   Évi alacsonyabb összegű adómentesség-határozatot kérek:                               449  

10. Munkabér-szerzési költségek, ingázó-átalány/-euró  (a 718 és 916 jelzőszámokat egyszerre ki kell tölteni)

10.1 
Ingázói átalány – ténylegesen teljesítendő éves összeg.
Csak akkor töltse ki, ha munkaadója már a helyes összegben veszi figyelem-
be. Vegye figyelembe: L 34a szám. segédletet. Kérjük Számításához hasz-
nálja a www.bmf.gv.at/pendelrechner/ alatti kalkulátort. 718

10.2 Pendlereuro (Absetzbetrag) - tatsächlich zustehender Jahresbetrag
 Csak akkor töltse ki, ha munkaadója már a helyes összegben veszi figyelem- 
 be. Vegye figyelembe: L 34a szám. segédletet. Kérjük Számításához hasz- 
 nálja a www.bmf.gv.at/pendelrechner/ alatti kalkulátort.

916

10.4 Szakszervezeti tagdíjak, további szakmai szervezeti és érdekképviseleti díjak, és  
 magafizette társadalombiztosítási díjak (pl. Az ipargazdaság társadalombiztosítása  
 [SVdGW]), kivéve az üzemi tanács illetékét 717


