Munkabér-kimutatás / keresetigazolás (L 17) 2017
Tájékoztatások a kitöltéssel kapcsolatban
A munkabér-kimutatások / keresetigazolások (L 17 űrlap) (a külföldi munkaadók által is) elektronikusan a társadalombiztosító
adatsínén (ELDA - elektronikus adatcsere az osztrák társadalombiztosító intézetekkel) át küldhetők be. Az ELDA-n át történő
elektronikus beküldésről részletes információs anyagot, kellő bejelentési űrlapokat és szükség esetén "a munkaadók jegyzési
programját" a világhálón a www.elda.at cím alatt talál.
Munkabér-kimutatásokat / keresetigazolásokat főleg a következő személyek kötelesek beküldeni:
•
az 1988-as Szja törvény [EStG] 16.§ (1) bek. 4.sor lit. g értelmében határon túli dolgozók
•
külföldi munkáltató által, de nem határon túl foglalkoztatottak (ausztriai adólevonási kötelezettség
nélkül)
•
Ausztriában működő külföldi diplomáciai képviseletnél dolgozók (helyi [sur-place] személyzet)
•
külföldi nyugdíjfolyósításban részesülők, akikre vonatkozóan a kettős adóztatási egyezmény alapján
Ausztriának van adókivetési joga
Kérjük, vegye figyelembe, hogy
minden összeget euróban kell megadni. Az euróba való átszámítást alapvetően az fizetés/átutalás napján érvényes
átszámítási árfolyammal kell intézni. Egyszerűségi okokból azonban nincs kifogás az ellen, ha az esetleges átváltási- és
bankköltségek figyelembe vételéért előzetesen 1,5%-ot levonnak. Az íly módon kiszámított adóértékek táblázata minden
évben az „L 17b“ név alatt tétetik közzé. A közzétételre legkorábban a mindenkori következő év januárja közepén kerülhet sor. Amennyiben az adatok nem az egész naptári évre vonatkoznak, akkor az átszámításnak a valódi napi árfolyam
szerint kell történnie. Ilyenkor sem gond, ha - a föntiekben leírtak szerint - egységértéket állapítanak meg, aholis az EKB
az illető hónapra vonatkozóan leközölt referenciaárfolyamát lehet alapul venni (lásd: http://www.oenb.at/ > Statisztika és
jelentésszolgálat > Statisztikai adatok > Kamatlábak és Devizaárfolyamok > Valutaárfolyamok > EKB refenciaárfolyamok
[Statistik und Melderservice > Statistische Daten > Zinssätze und Wechselkurse > Wechselkurse > Referenzkurse der EZB])
A feltüntetett jelzőszámok alatt ezek az összegek írandók be:

4.

350.jsz

Bruttójövedelmek, beleértve minden pótlékot és pótdíjat, különdíjakat, csökkentett munkaidőt, időskori részmunkaidőt,
végkielégítést, nyugdíj végkielégítést, beleértve azon foglalkozások bérezését, amelyek a szolgáltatást végző államában végeztettek,
ilyenek például a:
•
•
•
•
•
•
•

váltakozó műszakok térítései
gépjármű tárgybeli juttatás
szállás- és ellátási költségek
megtakarítási pótdíjak
lakóhely-bérpótlék
az útiköltség térítések
a munkáltató önkéntes betegbiztosítási hozzájárulása.

Utalás: A törvény szerinti gyermekpótlékok nem számítanak be a bruttójövedelembe

4.1 354.jsz
(Rendes) túlórapótlékok: a hónap első tíz túlórája az alapbér legfeljebb 50%-áig, havi legfeljebb 86 euró összegig adómentes.

4.2 394.jsz

www.bmf.gv.at

Vasár- és ünnepnapi és éjjeli munka pótdíjak (beleértve a túlórapótlékokat) és/vagy szennyezettségi, nehézségi és
veszélypótlékok: Havonta legfeljebb 360 euró adómentes.
Túlnyomó éjszakai munka (éjjeli műszak 19.00-07.00 óra) a hónapban:az átalányozott, havi 360 eurós adómentes összeg
havonta legfeljebb 540 euróra emelkedik.
Adóügyi értelemben véve éjszakai időnek a 19.00 és 07.00 óra közti idő értetődik; kedvezmény csak legalább három órás
(törzsidő) összefüggő éjszakai munkaidő után jár; pl. műszakpótlék (gondozó szolgálat). Az éjszakai időre eső műszakpótlékot
ezután kedvezményezett éjszakai pótlékként kell kezelni, ha törzsidőről van szó.

4.3 351.jsz
A havi jövedelem mellett nem folyamatosan érkező jövedelmek (többek közt pl. üdülési segélyek, karácsonyi pénzek,
jutalmazások, sikerrészesedések, hűségjutalmak, teljesítményrészesedések, jubileumi és szünidői juttatások, részesítések,
jutalmak, jutalékok, munkatársi kölcsönhöz való hozzájárulások, jutalmak).

4.4 Csökkentett munkaidő
Csökkentett munkaidő esetén a munkáltató által fizetett és neki a nyilvános pénztárakból megtérített kiegészítési összegek
("fizetési kiegyenlítések").

4.5 Időskori részmunkaidő
A munkáltató által a munkáltatott időskori részmunkaideje esetén pluszban fizetett és neki a nyilvános pénztárakból megtérített
kiegészítési összegek ("fizetési kiegyenlítések").
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4.6 352.jsz
A szolgálati viszony lejártával nyújtott pénzadományok (végkielégítések).

4.7 356.jsz
Nyugdíjvégkielégítések a munkáltató részéről
A munkaadó által kifizetett nyugdíj végkielégítések (céges nyugdíj).

4.8 738.jsz
Nyugdíjvégkielégítések a nyugdíjpénztárak részéről
Nyugdíjpénztár-szolgáltatási végkielégítések, vagy üzemi csoportos biztosítási juttatások.
A végkielégítéseket fél-adókulccsal adóztatják, ha készpénzértékük a nyugdíjpénztárakról szóló törvény 1. §-a (2) bekezdésének
1. sorában megnevezett kifizetési összeget nem haladja meg.

4.9 Szociális terv szerinti kiegészítő juttatások
A szolgálati viszony lejártával vagy lejárta után üzemi változások következményeképp a szociális tervek keretei közt kapott
jövedelmek.

4.10 A munkaadó államán kívüli területen űzött tevékenységek jövedelmezése
Amennyiben a munkavállaló több országban is dolgozott, országonként külön-külön kimutatást kérünk.

4.11 Kedvezményezett külföldi tevékenység az 1988.évi Szja törvény [EStG] 3.§ (1) bek. 10. sor
Csak a folyamatos bruttó jövedelmek

Találmányok értékesítéséből származó jövedelem
Az olyan találmányok értékesítéséből származó jövedelem esetében, amelyek a szabadalmi rendelkezések szerint védettek
(szabadalombejegyzés a szabadalmi törvény értelmében), az adókulcs a teljes jövedelemre eső átlagos adókulcs felére csökken.
Ez a kedvezmény csak a feltalálókat/feltalálót illeti meg. A jövedelmet az E1-es nyomtatvány KZ 423-as pontja alatt kell megadni.

5.

Visszatartott társadal(o)m(biztosítás)i díjak

5.1 357.jsz
Bel-/külföldi törvényes beteg-, baleset-, keresetkiesési (és gondozási), nyugdíj- és munkanélküliségi biztosításra visszatartott,
folyamatos jövedelemre eső (kötelező) díjak, pl. AHV (időskori biztosítás és a hátramaradók biztosítása), ALV (munkanélküliségi
biztosítás), NBU (szabadidő baleset-biztosítás), KV (betegbiztosítás), SUVA (svájci balesetbiztosítási intézet) stb.

5.2 347.jsz
A (351.jsz szerinti) különdíjakra eső, visszatartott (kötelező) díjak
• bel-/külföldi törvényes beteg-, baleset-, keresetkiesési (és gondozási) biztosításra
• nyugdíj- és munkanélküliségi biztosításra.

5.3 736.jsz
A 352.jsz szerinti végkielégítésekre visszatartott szociális (biztosítási) díjak

5.4 737.jsz
A 356.jsz szerinti nyugdíj végkielégítésekre (a munkaadó által) visszatartott szociális (biztosítási) díjak

5.5 739.jsz
A 738.jsz szerinti nyugdíj végkielégítésekre (a nyugdíjpénztárak által) visszatartott szociális (biztosítási) díjak

6.

358.jsz

Visszatartott adók (határokon túli dolgozók) ill. forrásadók, külföldi kereseti adók

7.

A bruttó jövedelemben (350.jelzőszám) nincsenek benne:

7.1 a költség- és útiköltségtérítések, pl. az ingyenesen rendelkezésre bocsátott munkaruha, napi- és szállási díjak,
kilométerpénzek)
7.2 a munkaadó által a munkavállalóért átvállalt időskori és jövőbiztosítási díjak, pl. egy kiegészítő ellátó pénztár illetékei és
díjai, téli építkezési illetékek.
7.3 Hónapok száma, amikor a munkavállaló lakása és a munkahelye vállalati szállítójárművel közlekedett.
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