FinanzOnline, szolgáltatásunk az Ön számára!

Az Adóhivatalnak

Beérkezési megjegyzés

2018

A nyomtatvány számítógéppel kerül beolvasásra, ezért kizárólag NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL tölthető ki, és kitöltéséhez kizárólag
fekete vagy kék toll használható. Az összegeket EURÓBAN és centben kell megadni (jobbra zártan). Csak az eredeti nyomtatványt
adja le, mert a másolatokat géppel nem lehet beolvasni. A beviteli mezőn kívüli bejegyzéseket sem lehet számítógéppel beolvasni.
A erősen kiemelt mezőket feltétlenül ki kell tölteni.
10 jegyű társadalombiztosítási szám az
e-cardnak megfelelően 1)

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

N N H H É É É É
CSALÁDI VAGY VEZETÉKNÉV (NYOMTATOTT NAGYBETŰ)

UTÓNÉV (NYOMTATOTT NAGYBETŰ)

AKADÉMIAI CÍM (NYOMTATOTT NAGYBETŰ)

Bérkimutatás / bérkifizetési bizonylat
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Vegye figyelembe az L 17 - L 17a és L 17b nyomtatvány kitöltési tájékoztatóját is.

1. Munkavállalóval kapcsolatos további adatok
1.1 KÖZTERÜLET (NYOMTATOTT NAGYBETŰ)

1.2 Házszám

1.3 Lépcső

1.4 Ajtó

1.6 HELYSÉG (NYOMTATOTT NAGYBETŰ)			

1.5 Ország

2)

2.6 Ország

2)

1.7 Irányítószám

2. Munkaadó/nyugdíjfolyósító szerv
2.1 CÉGNÉV (NYOMTATOTT NAGYBETŰ)

www.bmf.gv.at

2.2 KÖZTERÜLET (NYOMTATOTT NAGYBETŰ)

2.3 Házszám

2.4 Lépcső

2.5 Ajtó

2.7 HELYSÉG (NYOMTATOTT NAGYBETŰ)			

2.9 Telefonszám

3.
1)
2)

Nyugdíjfolyósítás

2.8 Irányítószám

2.10 Telefax

igen

Adja meg hiánytalanul az osztrák társadalombiztosítási szervezet által kiadott 10 jegyű biztosítási számát.
Írja be a megfelelő nemzetközi gépjármű-jelzést. Csak akkor töltse ki, ha jelenlegi lakóhelye nem Ausztria területén van.

L 17-HU-2018 Szövetségi Pénzügyminisztérium [Bundesministerium für Finanzen] - 12/2017 (Ber. Aufl. 2018)

L 17, 1.oldal, 2017.10.27-i változat

Összeg euróban és centben

4.

Kapott bruttó összeg (pénzbeli és természetbeni juttatás, a 4.1 - 4.11 ponttal együtt)
a munkaadó saját gépjárművének átengedése a lakás - munkahely közötti
közlekedésre, naptári hónapok száma (16.§ (1) bek. 6. pont b. alpontja)

350

4.1

(Rendes) túlórapótlékok

354

4.2

Vasárnapi, ünnepnapi- és éjszakai pótlékok;
szennyezettségi, nehézségi és veszélyességi pótlékok;
ebből meghatározó részben éjszakai munka

hónapban

4.3

Más juttatások, amelyek a rendszeres munkabér mellett nem havi rendszerességgel
biztosítanak

4.4

Csökkentett munkaidő

4.5

Öregségi részmunkaidő

4.6

Végkielégítések

4.7

Nyugdíjkifizetések, munkaadó

4.8

Szociális terv szerinti kifizetések

4.9

Juttatások olyan tevékenységek után, amelyeket nem a munkaadó
országában végeztek el

szolgálati idő után

394
351

352
356

4.10 Jövedelmek kedvezményezett külföldi tevékenységből az 1988-as EStG 3.§ (1)bek. 10.s. szerint
A kedvezményezett külföldi tevékenységből származó folyamatos jövedelem 60%-a, legfeljebb
a havi ill. napi max. TB-díjkivetési alap az ASVG 108.§ értelmében
Munkanapok száma a kedvezményezett külföldi tevékenység keretében

5. Levont társadalombiztosítási járulék
5.1

A rendszeresen fizetett munkabér tekintetében

357

5.2

A 351 jelzőszám szerinti juttatásoknál (4.3 pont)

347

5.3

A 352 jelzőszám szerinti juttatásoknál (4.6 pont)

736

5.4

A 356 jelzőszám szerinti juttatásoknál (4.7 pont)

737

6.

Levont adó

358

7. A bruttó bérben (350 mutatószám) nem szereplő adómentes, illetve adóztatható juttatások
7.1

Költségtérítések és útiköltség-térítések

7.2

Munkaadói nyugdíjpénztári hozzájárulás

7.3

Üzemi forgalom, naptári hónapok száma (26.§ 5. pont)

FONTOS TUDNIVALÓ: Ne küldjön be dokumentumokat/bizonylatokat (csak az Adóhivatal kérésére), mivel az Adóhivatal
számára beküldött iratokat, elektronikus rögzítésüket követően az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítjük.
Igazolom a helyességet és teljességet:

A kiállító neve

L 17-HU-2018

Kiállítási dátum és aláírás

L 17, 2.oldal, 2017.10.27-i változat

