Az Adóhivatalnak

Beérkezési megjegyzés

2019. évi L 1i melléklet az L 1 vagy E 1 nyomtatványhoz

• Nem önálló tevékenységből származó, jövedelemadó-levonás nélküli jövedelem
• További adatok bizonyos, határokon átnyúló kritériumok teljesítése esetén
• A teljes körű adókötelezettségre irányuló kérvény (EStG 1988 1. § (4) bek.)
Hogyan töltheti ki helyesen ezt a nyomtatványt?
- Valamennyi adatnak meg kell felelnie a valóságnak
- NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL és csak fekete vagy kék
színnel írjon - összegmezők euróban és centben
- A nyomtatvány vastagon keretezett mezőit mindenképpen ki
kell tölteni
- Jelölje be a megfelelő pontokat

!

Milyen esetekben kell használni ezt a nyomtatványt?
Ha az Ön jövedelme korlátozottan adóköteles személyként csak
nem önálló tevékenységből származik, használja az L 1 nyomtatványt és ezt a mellékletet (L1i).
Ha más jövedelemre is szert tett, csak a korlátozottan adóköteles
adóalanyok jövedelemadó-bevallását (E 7 nyomtatvány) használja; ebben az esetben nem szabad ezt a mellékletet (L 1i)
használni.

1.

A törvényes határozatok az 1988. évi személyi jövedelemadóról
szóló törvényre (EStG 1988) vonatkoznak.

Személyi adatok

1.1 10 számjegyű társadalombiztosítási szám
az e-card szerint

1.3 Születési dátum (ha nincs tbszáma,
mindenképp töltse ki)

1.2 Az adószámla száma 1)
Az Adóhivatal száma – adószám
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2019-ben lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkeztem Ausztriában, és

1.4

1.4.1

KÉRJÜK, A SZÜRKE
MEZŐRE NE ÍRJON

2019
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Adatvédelmi nyilatkozat a bmf.gv.at/datenschutz oldalon
vagy papíron valamennyi pénzügyi és adóhivatalban

Tipp: A bevallást papírmentes
formában is kitöltheti és benyújthatja
a FinanzOnline (bmf.gv.at) oldalán
keresztül – a nap 24 órájában,
speciális szoftver nélkül.

a 16. § (1) bek. 4. sor g pontjának értelmében a határon túl dolgoztam

1.4.2
				
1.4.3
				
1.4.4

egy külföldi munkáltató foglalkoztatott (ausztriai adólevonási kötelezettség nélkül), de nem dolgoztam a határon túl
egy Ausztriában működő külföldi diplomáciai képviseletnél vagy nemzetközi szervezetnél (pl. UNIDO)
álltam alkalmazásban (helyi [sur-place] személyzet)
külföldről származó nyugdíjban részesültem

1.4.5

harmadik felektől származó, adólevonás nélküli jövedelemben részesültem (pl. törzsutaskedvezmények)

1.4.6
				

egy olyan országban tevékenykedtem, amely számára a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény a beszámításos
módszert írja elő

Az 1.5. pontot csak akkor kell kitölteni, ha ezt a mellékletet az L 1 nyomtatvánnyal együtt adja le.
Vegye figyelembe az 5. és 6. pontot is!

2019-ben nem rendelkeztem Ausztriában lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel, és

1.5

1.5.1
				

osztrák nyugdíjban részesültem

1.5.3
				
				
1.5.4

egy külföldi munkáltató foglalkoztatott (ausztriai adólevonási kötelezettség nélkül) [Az 1.5.1. és 1.5.2. pontok
értelmében szerzett jövedelemhez a munkáltató, illetve a nyugellátást folyósító szerv küld az Adóhivatalnak
egy bérelszámolási lapot (L 16)].
harmadik felektől származó, adólevonás nélküli jövedelemben részesültem (törzsutaskedvezmények, jutalékok stb.)

2.

Nem önálló tevékenységből származó jövedelem, amely esetében az adókivetés joga Ausztriát illeti meg

2.1

Munkabér-kimutatás NÉLKÜLI jövedelem (nincs L 17 űrlap)

2.1.1 Jövedelem (a működési költségek levonása után keletkezett bevételek)

ny

bmf.gv.at

1.5.2

egy munkáltató foglalkoztatott (ausztriai adólevonási kötelezettség mellett pl. naponta ingázóként,
szezonmunkásként stb.)

2)

Kijelentem, hogy a 359. jelzőszám alatt kizárólag nyugdíjjövedelem van feltüntetve.

2.1.2 A jövedelemre felszámítandó külföldi adó a 359. jelzőszámnak megfelelően
1)
2)

359

377

Az L 1 űrlap mellékleteként az 1.2. mezőt nem kell kitölteni.
A különdíjakat tartalmazó jövedelmet munkabér-kimutatásban (L 17 nyomtatvány) kell igazolni. A progressziófenntartás alá eső
jövedelmet nem itt, hanem a 453. jelzőszám alatt kell bejegyezni.

L 1i-HU-2019

Szövetségi Pénzügyminisztérium [Bundesministerium für Finanzen] – 2019/12 (2019-es kiadás)
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2.2

Munkabér-kimutatással rendelkező jövedelem (L 17 nyomtatvány)

				
				
				
				

A jövedelmemet igazoló munkabér-kimutatások/keresetigazolások száma (L 17 nyomtatvány) az 1.4.1-1.4.5, 1.5.3.
vagy 1.5.4. pontok szerint. (Ha ez Önre is vonatkozik, akkor kérjük, feltétlenül adja meg a számukat) Csak
abban az esetben csatolja a munkabér-kimutatásokat/kereset- 2.2.1 igazolásokat, ha azokat a kifizetőhely nem
továbbítja elektronikusan

2.2.2 A külföldi jövedelemre vonatkozó működési költségek, amelyeket az L 17
nyomtatványon nem vettek figyelembe 3)

544

2.3 Nem önálló tevékenységből származó jövedelem, amely esetében bérelszámolási lapot (24-es bérelszámolási lap) továbbítottak
A külföldi jövedelemre vonatkozó működési költségek, amelyeket az L 24
nyomtatványon nem vettek figyelembe 3)

4)

Beszámítandó külföldi adó

3.
3.1
3.2
3.3

4.
4.1

4.2.

4.3

5.
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Ország

A külföldi adótól való mentesítés a külföldi Adóhatóság által

Már megkapott vagy becsült összeg

A mentesítést a törvény nem írja elő
Már megkaptam a mentesítést

775

Kérvényeztem a mentesítést, de még nem kaptam meg

Progressziófenntartás külföldi bevételek esetén

Nem önálló tevékenységből származó, progresszió-fenntartás mellett adómentesített
külföldi jövedelem (beleértve a nyugdíjakat, munkanélküli segélyt, táppénzt, fizetésképtelenségi segélyt, gyermekgondozási segélyt stb.), az esetleges működési költségek
levonása után (493. jelzőszám)
Megjegyzés: A 493. jelzőszámot mindenképpen ki kell tölteni. 5)

453

Az adómentes külföldi bevételek kiszámításánál (453. jelzőszám) a működési költségeket figyelembe vettem, mégpedig a következő összegben [adott esetben 0-t
(nullát) adjon meg]. 3)

493

A 453. jelzőszám külföldi nyugdíjjövedelmet tartalmaz ezen összegben:

791

Kivetést kérek korlátolt adókötelezettség mellett (102.§ (1) bek. 3. sor)

A kérvényezett adókivetést csak akkor hajtják végre, ha a megfelelő négyzetet bejelölte.
5.1
		
		

6.

5.2
		

Adókivetést kérek a nem önálló tevékenységből származó
jövedelmemre a 99. § (1) bek. 1. sora értelmében, melyet
20%-os jövedelemadóval terheltek.

Adókivetést kérek a többi, nem önálló tevékenységből származó jövedelemre.

Korlátozás nélküli adókötelességre irányuló kérvény (1.§ (4) bek.)

Az illetőség szerint állam 2019-ben

4)

Állampolgárság

4)

6.1
		

2019-ben sem lakhellyel, sem szokásos tartózkodási hellyel
nem rendelkeztem Ausztriában

6.2
		
		

Az 1. § (4) bek. szerint kérelmezem, hogy 2019-ben teljes mértékben adókötelesként kezeljenek Ausztriában.
Rendelkezésemre áll az illetőség szerint állam szükséges igazolása (E 9 nyomtatvány), illetve a többi állam igazolása, amelyekben
jövedelemre tettem szert (például egy másik állam Adóhatóságának vagy a munkáltatónak az igazolása).

6.3

6.4

Más országokból származó további jövedelem, amennyiben azt az illetőség szerinti állam
igazolása még nem tartalmazza.
(Házas)társam jövedelme 2019-ben (pl. az E 9 nyomtatvány szerint)
Csak az egy fizetésből élő családok adókedvezménye, a különleges kiadások
vagy a rendkívüli terhek esetében mérvadó.

ny

6.5

Bevételeim összege 2019-ben az illetőség szerint államban
[(1) összeg az E 9 nyomtatványon]

3)
4)
5)

Ezeket a működési költségeket nem szabad az L 1 vagy E 1 nyomtatványon is bejegyezni.
Országként, az illetőség szerinti államként, illetve állampolgárságként az ország nemzetközi autójelzését adja meg - pl. A Ausztria, D Németország, H Magyarország esetében
Ezeket a bevételeket sem a 359. jelzőszám, sem a munkabér-kimutatás (L 17 nyomtatvány) nem tartalmazhatja.

Eredeti dokumentumok és bizonylatok: Legalább 7 évig őrizze meg az eredeti dokumentumokat és bizonylatokat az esetleges felülvizsgálat céljából! A bevallással együtt ne küldjön további bizonyító jellegű dokumentumokat!
Helyességi és teljességi nyilatkozat
Aláírásommal megerősítem, hogy valamennyi adat megfelel a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy helytelen vagy hiányos adatok megadása
büntetendő.
Adóügyi képviselő (név, cím, telefon-/faxszám)

L 1i-HU-2019

Kelt, aláírás

L 1i, 2. oldal, 2019.09.19-i változat

