Beérkezési megjegyzés

2018

2018. évi munkavállalói adókivetési nyilatkozat

1.

Személyi adatok

1.1. CSALÁD- vagy VEZETÉKNÉV (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL)

1.2

KERESZTNÉV (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL)

1.3 TUDOMÁNYOS CÍM (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL)

1.4 10 számjegyű társadalombiztosítási szám
az e-card szerint 1)

1.5

nő

N N H H É É É É

Családi állapot 2018.12.31-én (Kérjük, csak egy négyzetet jelöljön be) 2)

mióta (ha egyedülálló, nem szükséges a dátum)

házas/bejegyzett élettársi kapcsolatban élő

életközösségben élő

egyedülálló

elvált

tartósan külön élő

2.

Jelenlegi lakcím

2.1

ÚT/UTCA (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL)

2.2

Házszám

2.6

HELYSÉG (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL)

2.7

Postai irányítószám

3.

Partner 2)

3.1

CSALÁD- VAGY VEZETÉKNÉV (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL)

2.3

Lépcsőház

2.8

N N H H É É É É

özvegy

2.4 Ajtó

2.5 Ország 3)

Telefonszám
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KÉRJÜK, ERRE A SZÜRKE MEZŐRE
NE ÍRJON

1.7

1.6 Születési dátum (Ha nincs
tb-száma, mindenképp töltse ki)

Nem
férfi

www.bmf.gv.at
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Ha további információkat igényel, kérjük, vegye figyelembe az L 2 kitöltési útmutatót. Kérjük, a gyermekek adójogi figyelembevételéhez
használjon minden gyermek esetében egy külön L 1k mellékletet, a rendkívüli terhekhez az L 1ab, a határon átnyúló kérdésekhez az
L 1i, a különleges kiadások figyelembevételéhez pedig az L 1d mellékletet.
Adózással kapcsolatos információkat a 2019-es Adókönyvben (www.bmf.gv.at, Kiadványok), illetve Adóhivatalánál kaphat.
Ezt az űrlapot gépileg olvassák, írjon ezért NYOMTATOTT BETŰKKEL és kizárólag fekete vagy kék színnel. Összegek euróban és
centben (jobbra igazított). Csak eredeti űrlapokat adjon le, mert a másolatok gépileg nem olvashatók! Az adatbeviteli mezőkön kívül
eső bejegyzések szintén nem olvashatóak gépileg.
Kérjük, jelölje be a megfelelőt!
A nyomtatvány vastagon szedett mezőit/négyzeteit mindenképpen ki kell tölteni.
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Adatvédelmi nyilatkozat a www.bmf.gv.at/datenschutz
vagy papíron valamennyi pénzügyi és adóhivatalban

Az Adóhivatalnak

3.2

KERESZTNÉV (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL)

3.4

10 számjegyű társadalombiztosítási szám
az e-card szerint 1)

3.3 TUDOMÁNYOS CÍM (NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL)

3.5 Születési dátum (Ha nincs tb-száma,
mindenképp töltse ki)

N N H H É É É É
1)
2)

3)

Kérjük, itt az osztrák társadalombiztosítótól kapott 10 számjegyű biztosítási számát teljes egészében adja meg.
Partnernek számít a házastárs, a bejegyzett élettárs. Továbbá az élettársak legalább egy velük élő gyermekkel, akinek legalább hét
hónapon át folyósították a családi támogatást (az 1988. évi személyi jövedelemadóról szóló törvény, EStG 1988, 106. § (3) bek.). Őket
a továbbiakban – ha nincs másként megadva – a „partner” megnevezéssel illetjük.
Kérjük, adja meg az ország autójelét. Csak akkor kell kitölteni, ha a jelenlegi lakhelye nem Ausztria területén van.
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Szövetségi Pénzügyminisztérium [Bundesministerium für Finanzen] – 2018/12 (2018-as kiadás)

L 1, 1. oldal, 2018.09.07-i változat

4.

Belföldi munkáltatók/nyugellátást folyósító szervek
A belföldi munkabért kifizető vagy nyugellátást folyósító szervek száma 2018-ban
Megjegyzés: Amennyiben nincs jövedelme, kérjük, 0-át (nullát) adjon meg. A bérelszámolási lap melléklése
nem szükséges.

4.1

Ha Önnek egyszerre több, már együttesen béradóztatott nyugdíjat folyósítottak, akkor e közösen megadóztatott nyugellátmánnyal
kapcsolatban csak egyetlen egy nyugellátást folyósító szervet nevezzen meg!
A következő jövedelemfajták nem számítanak bele a „munkabért kifizető vagy a nyugellátást folyósító szervek számába”:
Táppénz, szolgáltatási csekk alapján kapott kereset, munkanélküli segély, szükséghelyzeti segély, áthidalási segély, gondozási díj, a
katonai alakzatok, ill. szakvezetői alakulatok gyakorlatozásai vagy fegyveres gyakorlatok utáni kárpótlások, a visszaszolgáltatott kötelező tb-járulékokból adódó jövedelem, a csődtérítési alapokból, illetve a szülési támogatásból, táppénzből, rehabilitációs járadékból, a
továbbképzési és a részmunkaidőben folytatott tanulmányi támogatásból, valamint a foglalkoztatói nyugdíjrendszerből vagy az építőipari
munkások szabadság- és végkielégítési alapjából származó jövedelem.

A nem önálló tevékenységből származó, adólevonás nélküli bevételekhez az L 1i mellékletet használja!
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4.2 A nemzetközi megállapodások alapján keletkező adómentes jövedelem
(pl. ENSZ, UNIDO)

Az egy fizetésből élő családok és a gyermekeiket egyedül nevelők adókedvezménye

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

5.2

Kérem a gyermeküket egyedül nevelők adókedvezményét.
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5.1

Megjegyzés az 5.1. és az 5.2. pontokhoz: Az 5.3. 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 minden gyermek esetében külön L 1k számú mellékletet
használjon.

5.3

6.

A házastársam vagy a bejegyzett élettársam jövedelme

Csak akkor jelölje be, ha még nem jelölte be az 5.1. pontot (az egy fizetésből élő családok adókedvezménye).

Nyilatkozom, hogy a házastársam vagy bejegyzett élettársam éves jövedelmének összege nem haladta meg a 6.000 eurót [Ebben az
esetben a különleges kiadásokra az emelt összeg (9.1, 9.2), valamint a rendkívüli terhek (L 1ab nyomtatvány) és a házastárs
vagy bejegyzett élettárs fogyatékosságával kapcsolatos költségek (L 1ab nyomtatvány) viselésében egy alacsonyabb önrész illeti
meg az igénylőt].

7.

Nyugdíjasok számára járó emelt adókedvezmény

Igényelem a nyugdíjasok számára járó emelt adókedvezményt. (Feltételek: A saját nyugdíjjövedelem nem haladja meg a 25.000
eurót, nem igényelhetők az 5. pont szerinti adókedvezmények, házas vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élő – a házastárs vagy
a bejegyzett élettárs jövedelme nem több évi 2.200 eurónál).

8.

Több gyermek után járó pótlék

Igényelem a több gyermek után járó pótlékot 2019-re, mivel 2018-ra legalább bizonyos ideig legalább 3 gyermek után családi
támogatást kaptam, és a háztartás jövedelme nem haladta meg az 55 000 eurót.
Ha több mint hat hónapon át házasságban, életközösségben vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élt, a (házas)társ jövedelmét is
figyelembe kell venni az 55.000 eurós határérték kiszámításakor.

9.

Különleges kiadások

(kérjük, hogy jelzőszámonként – euróban és centben – csak az összévi kiadást jegyezze be)
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Kérjük, vegye figyelembe:
• A kötelező hozzájárulásokat a törvényesen elismert egyházak vagy vallási közösségek számára,
• az adományokat a kedvezményezettek számára és
• a törvényes nyugdíjbiztosítás keretében a szabadon választható folytatólagos biztosításra és a biztosítási idő utólagos
vásárlására fordított összeget
már csak akkor veszikelektronikus adattovábbítással figyelembe, ha ezeket egy belföldi szervezetnek fizették meg. Az adattovábbítás feltétele, hogy a szervezetnek megadta család- vagy vezetéknevét és keresztnevét, illetve születési dátumát. Ezen
adatok ismertetése nélkül az összeget adózási szempontból nem lehet figyelembe venni.
Az Ön számára továbbított összeg automatikusan átkerül az Ön (munkavállalói) adókivetésébe. Ezért Önnek már nem kell bejegyzést tennie. Az összeg az Ön határozatában és a FinanzOnline oldalán szerepel.
Ha az Ön által befizetett összeget a kedvezményezett (például az adományok kedvezményezettje, vallási közösség) hibája miatt
helytelenül vagy egyáltalán nem továbbították, kérjük, a tisztázás érdekében forduljon közvetlenül a kedvezményezetthez.
A helyesbítés korrekciós továbbítással, illetve utólagos továbbítással hajtható végre.
Az adattovábbítástól eltérő figyelembevételhez vagy a külföldi szervezeteknek juttatott különleges kiadások figyelembevételéhez
használja az L 1d mellékletet.
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9.1. Az összes biztosítási díj és járulék összege (önkéntes beteg-, baleset-, életbiztosítás, özvegyi nyugdíj és haláleseti segélypénztár), nyugdíjpénztári hozzájárulások, kiegészítő önkéntes biztosítás a törvényes nyugdíjbiztosítás keretében
Csak akkor vonható le 2020-ig, ha a szerződést/kérelmet 2016.01.01.
előtt kötötték meg/nyújtották be.

9.2

9.3

Azon járulékok, valamint kölcsön- és kamat-visszafizetések összege, melyeket otthonteremtésre, lakásépítésre vagy -felújításra folyósítottak Csak akkor vonható le

455

2020-ig, ha az intézkedést 2016.01.01. előtt hozták meg.

456

Járadékok vagy időszakosan ismétlődő kötelezettségek

280

9.4. Adótanácsadói költségek

L 1-HU-2018

460

L 1, 2. oldal, 2018.09.07-i változat

10. Működési költségek (a 132 eurós üzemiköltség-átalány beszámítása nélkül), ingázási átalány/támogatás

(A 718. és 916. jelzőszámokat együtt kell kitölteni) Az ingázási átalány/támogatás és a közlekedéshez kapcsolódó emelt adókedvezmény magyarázatát megtalálja a 2019-es Adókönyvben.

916

717
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10.3 Szakszervezeti hozzájárulások, különféle hozzájárulások szakmai szervezetekhez
és érdekképviseletekhez – ténylegesen járó éves összeg –, kivéve az üzemi
tanács illetékét. Csak akkor töltse ki, ha munkáltatója még nem vette
figyelembe a helyes mértékben. 4)
10.4 Kötelező hozzájárulások a csekély mértékű foglalkoztatottság alapján és a biztosított
hozzátartozókra kiterjedő kötelező hozzájárulások, valamint az egyénileg befizetett
tb-járulékok (pl. mezőgazdasági termelők társadalombiztosítása, SVdGW), kivéve
az üzemi tanács illetékét

718
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10.2 Ingázási támogatás (adókedvezmény) – ténylegesen járó éves összeg
Csak akkor töltse ki, ha munkáltatója még nem vette figyelembe a helyes
mértékben. Az ingázási támogatás 2 eurót tesz ki km-ként a munkahelyre
vezető odaútra vetítve, a naptári évre vonatkozik, és összege az ingázási
kalkulátor segítségével állapítható meg. Kiszámítása az ingázási kalkulátor
szerint a www.bmf.gv.at/pendlerrechner/ oldadon
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10.1 Ingázási átalány – ténylegesen járó éves összeg
Csak akkor töltse ki, ha munkáltatója még nem vette figyelembe a helyes
mértékben. Kiszámítása az ingázási kalkulátor szerint a www.bmf.gv.at/
pendlerrechner/ oldadon

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

10.6 Munkaeszközök
(400 euró fölötti beszerzésekkor csak értékcsökkenési leírás)
10.7 Szakirodalom
(nem tartoznak ide az általánosan tájékoztató művek, pl. lexikonok, kézikönyvek, újságok stb.)
10.8 Hivatalos utazási költségek
(a lakó- és munkahely közti ingázás, valamint a családhoz való hazautazások
költségei nélkül)

719
720
721

10.9 Továbbképzési, kiképzési és átképzési költségek

722

10.10 A családhoz való hazautazások költségei

300

10.11 Kettős háztartásvezetési költségek

723

10.12 Egyéb működési költségek, amelyek nem a 10.6-10.11. pont alá esnek
(pl. üzemi tanácsi illeték)

724
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10.13 Egy szakmai csoport átalányának érvényesítéséhez írja be a megfelelőt:
A: artista, művész
FM: motorfűrészes erdészeti dolgozók
V:
B: színpadi alkalmazottak, filmszínészek
FO: motorfűrész nélkül dolgozó erdészeti dolgozók
P:
F: televíziós szakemberek
erdészek, hivatásos vadászok területi szolgálatban
J: újságírók
HA: házmesterek, amennyiben
M: zenészek
érvényes rájuk a házmestertörvény
E:
HE: háziiparosok, bedolgozók
6)
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Foglalkozás

11.

4)
5)

6)
7)

A tevékenységek időtartama: kezdete – vége

N N H H

–

N N H H

N N H H

–

N N H H

kereskedelmi ügynökök 7)
Egy városi,
községi vagy
helyi képviselet tagjai
külföldre kirendelt munkavállalók
a rendelet 1. §-a, 11. sora 4), 5)

Költségtérítések

7)

A rendkívüli terhek érvényesítéséhez használja az L 1ab mellékletet. A gyermekekkel kapcsolatos rendkívüli terhek érvényesítéséhez
használja az L 1k melléklet(ek)et. 		

Ha a munkaadó a helyes mértékben vette figyelembe, itt semmit nem kell feltüntetni. Egyébként a teljes összeget be kell jegyezni.
Csak azok a munkavállalók, akiket egy külföldi munkaadó megbízásából egy osztrák munkaadó határozott ideig tartó munkaviszony
keretében Ausztriában foglalkoztat. A részleteket illetően lásd a működési költségekre vonatkozó átlagos adókulcs felállításáról szóló
rendeletet.
A szakmai csoport rövid megnevezése
A munkáltatótól kapott költségtérítések (kivéve a külföldre kirendelt munkavállalók utazási költségtérítését az 1988. évi személyi
jövedelemadóról szóló törvény (EStG 1988) 26. §-a, 4. sora értelmében). 2018-tól a kereskedelmi ügynökök esetében is itt kell
megadni a költségtérítést.

L 1-HU-2018

L 1, 3. oldal, 2018.09.07-i változat

12.

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

13. Banki adatok

(Ha Adóhivatalának megvannak banki adatai, az egyenleget automatikusan erre a számlaszámra utalja, ha
nem áll fenn adóhátralék.)

13.1 IBAN (csak akkor töltse ki, ha Adóhivatalának még NEM adta meg banki adatait, vagy ezek megváltoztak)

Megjegyzés: Ezeket a kódokat (IBAN, BIC) a számlakivonatán és a bankkártyáján találja meg.

on
,

13.2 BIC [csak akkor töltse ki, ha az IBAN nem
AT-vel kezdődik, és a fogadóbank nem
az egységes eurofizetési térségben (SEPA)
található]

Készpénzes kifizetést kérek (Kérjük, vegye figyelembe:
			 A pénzösszeget kizárólag személyesen lehet felvenni a postán)
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13.3

14. Az adómentes összegről szóló határozat
Nem kérem az adómentes összegről szóló határozatot.

14.2

Kérvényezem egy alacsonyabb adómentes összeg meghatározását ezen éves összegben:
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14.1

449

Kérjük, csatolja ehhez a bevalláshoz az Ön esetében szükséges adóbevallási mellékleteket is:
Az L 1k mellékletek száma (a gyermekek figyelembevételéhez)
L 1i melléklet (pl. határon átnyúló kérdések)

L 1ab melléklet (Rendkívüli terhek)

L 1d melléklet (a különleges kiadások figyelembevételéhez)

Megerősítem, hogy a fenti adatokat a legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint helyesen és teljes körűen (kérjük, figyeljen a kötelező mezőkre!)
adtam meg. Tudatában vagyok annak, hogy a valótlan vagy nem teljes körű adatok megadása büntetendő.
Megjegyzés a nemzetközi információcserével kapcsolatban:
A nemzetközi egyezmények alapján az osztrák adóhatóság információkat kap az Ausztriában letelepedett személyek külföldön szerzett jövedelmével, illetve külföldi vagyonával kapcsolatban, és információkat továbbít a külföldön letelepedett személyek Ausztriában szerzett jövedelmével,
illetve ausztriai vagyonával kapcsolatban a külföldi adóhivataloknak. Az adóbevallás során a személyes körülmények helyes és teljes figyelembevételéhez szükséges információkat megtalálja a Pénzügyminisztérium honlapján, illetve az adóhivatalokban elérhető tájékoztató anyagokban is.
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 az esetleges felülvizsgálat céljából!
A bevallást papírmentes formában is benyújthatja a www.bmf.gv.at (FinanzOnline) oldalon.
A FinanzOnline ingyenesen és a nap 24 órájában rendelkezésére áll. Ehhez nincs szüksége speciális szoftverre.

Kelt, aláírás
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Adóügyi képviselő (név, cím, telefon-/faxszám)

L 1-HU-2018
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