Beérkezési megjegyzés

2019

Kérjük, NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL és csak fekete vagy kék színnel írjon. Összegek euróban és centben (jobbra igazítva).
A nyomtatvány vastagon keretezett mezőit mindenképpen ki kell tölteni.
10 számjegyű társadalombiztosítási szám az
e-card szerint 1)

Születési dátum (Ha nincs tbszáma, mindenképp töltse ki)
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CSALÁDI VAGY VEZETÉKNÉV
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Adatvédelmi nyilatkozat a bmf.gv.at/datenschutz oldalon
vagy papíron valamennyi pénzügyi és adóhivatalban

Az Adóhivatalnak

KERESZTNÉV

CÍM

A 2019-es év körülményei alapján kérvényezem a több gyermek után
járó pótlékot
A kitöltés előtt olvassa el a 2. oldalon szereplő útmutatót!

Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet.

1. További személyi adatok

KÉRJÜK, A SZÜRKE MEZŐRE
NE ÍRJON

1.1 Nem
nő

férfi

más

kezdete (egyedülálló esetén nem kell
megadni a dátumot)

1.2 Családi állapot 2019.12.31-én (csak egy négyzetet jelöljön be) 2)
házas/bejegyzett élettársi kapcsolatban élő

egyedülálló

életközösségben élő

tartósan külön élő

elvált

özvegy

2. Jelenlegi lakcím
2.1 UTCA

3.2 Házszám

2.3 Lépcsőház

2.4 Ajtó

2.5 ORSZÁG 2)

2.6 HELYSÉG

3. Partner

3.1 CSALÁDI VAGY VEZETÉKNÉV

3.2 KERESZTNÉV			

ny

bmf.gv.at

2.7 Postai irányítószám 		
2.8 Telefonszám

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

1)
2)
3)

3.3 CÍM

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

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 egységesen "élettárs" megnevezéssel illetjük.
Csak akkor adja meg az ország nemzetközi autójelzését, ha a jelenlegi lakhelye nem Ausztria területén van.

E 4-HU-2019 Szövetségi Pénzügyminisztérium [Bundesministerium für Finanzen] – 2019/12 (2019-es kiadás)

E 4, 1. oldal, 2019.10.04-i változat

4. Banki kapcsolat (Nincs szükség külön visszafizetési kérelemre, a kifizetést alapvetően a hivatal intézi, amennyiben nem áll
fenn adóhátralék)

4.1 IBAN (csak akkor kell kitölteni, ha még NEM adta meg banki adatait Adóhivatalának, vagy ezek megváltoztak)

4.2 BIC [csak akkor töltse ki, ha az IBAN nem AT-vel
		 kezdődik és a fogadó bank nem az egységes
		 eurófizetési térségben (SEPA) található

Megjegyzés: Ezeket a kódokat (BIC, IBAN) a számlakivonatán
és a bankkártyáján találja.
Készpénzes kifizetést kérek (Vegye figyelembe: készpénzt
kizárólag személyesen lehet felvenni a postán)

5. Jövedelmek a 2019-es naptári évben
5.2
5.3
		

6.

!

Nem volt adóköteles jövedelmem.
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5.1

Volt adóköteles jövedelmem; ezen jövedelem adókivetésére nem kerül sor (L 1, illetve E 1 nyomtatvány).
Jövedelmem mező- és erdőgazdálkodásból származó jövedelmet (is) tartalmaz.
A saját művelésű terület egységes értéke euróban:

Több gyermek után járó pótlék

2020-ra igényelem a több gyermek után járó pótlékot, mert 2019-ben legalább egy ideig minimum 3 gyermek után családi
támogatásban részesültem, és a háztartás jövedelme nem haladta meg az 55.000 eurót.
Ha 6 hónapnál tovább élt házasságban, életközösségben vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban, az 55.000 eurós jövedelemkorlát
kiszámításakor a (házas)társ jövedelmét is figyelembe kell venni.

7. A partner lemondó nyilatkozata
7.1

A kérvényező javára lemondok a több gyermek után járó pótlékról.
A lemondó aláírása

Dátum

Megerősítem, hogy a fenti adatokat legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint helyesen és teljes körűen adtam meg. Tudatában vagyok annak,
hogy valótlan vagy nem teljes körű adatok megadása büntetendő.
Adóügyi képviselő (név, cím, telefonszám)

Dátum és a kérvényező aláírása

Megjegyzések

A több gyermek után járó pótlékot minden naptári évre alapvetően a (munkavállalói) adókivetés útján (L 1, illetve E 1 nyomtatvány) kell kérvényezni.
Ha nem kerül sor a kérvényező (munkavállalói) adókivetésére vagy az egyedül kereső vagy gyermekeiket egyedül nevelő személyek adókedvezményének visszatérítésére az adókivetésben, a több gyermek után járó pótlékot ezzel a nyomtatvánnyal lehet kérvényezni.
A több gyermek után járó pótlék akkor jár,
• ha 2019-ben egyedül vagy a másik szülővel együtt legalább három gyermek után családi támogatásban részesült, és
• a (családi) jövedelem összege 2019-ben nem haladta meg az 55.000 eurót.

A több gyermek után járó pótlékot a törvényesen megállapított havi 20 eurós összegben fizetik ki a harmadik és minden további gyermek számára.

ny

Az 55.000 eurós (családi) jövedelem meghatározásához az adóköteles jövedelmet kell figyelembe venni. A nem önálló tevékenységből származó
jövedelem esetén a bérelszámolási lap 245. jelzőszámának összegét csökkenteni kell a munkavállalói adókivetésnél figyelembe veendő, adózási
szempontból hatékony működési költségekkel, különleges kiadásokkal és a rendkívüli terhekkel.
A több gyermek után járó pótlékot alapvetően csak maga a családi támogatásban részesülő személy kérvényezheti. A családi támogatásban
részesülő személy lemondhat a több gyermek után járó pótlékról partnere javára, akinél sor kerül a (munkavállalói) adókivetésre.

Ha mindkét szülő kap családi támogatást a közös háztartásban élő gyermekek után, akkor az egyik szülő kérvényezheti a több gyermek utáni
pótlékot, ha a másik szülő ebbe írásos lemondás útján beleegyezik.
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E 4, 2. oldal, 2019.10.04-i változat

