Kitöltési útmutató az L 1k-bF melléklethez
1. Milyen esetekben kell az L 1k-bF mellékletet használni?
Ha 2019-ben a fennálló különleges körülmények a Családi Bónusz Plusz havi megfontolását teszik szükségessé, vagy ha a
Családi Bónusz Plusz 90%/10%-os felosztását szeretné igényelni:
•
•
•
•
•
•
•

A (házas)társak válása 2019-ban (olvassa el a 7. pontot)
Házasságkötés vagy élettársi kapcsolat bejegyzése 2019-ban (olvassa el a 8. és 9. pontot)
Életközösség bejegyzése, amely 2019-ban több mint hat hónapig fennállt (olvassa el a 10. pontot)
A gyermek lakóhely szerinti országának megváltozása 2019-ban (olvassa el a 11. pontot)
A gyermek utáni tartásdíjat 2019-ban nem teljes mértékben fizették meg (olvassa el a 12. pontot)
A (házas)társ halála 2019-ben (olvassa el a 13. pontot)
90%/10%-os felosztás 2019-ban (olvassa el a 14. pontot)

FONTOS: Minden egyes gyermek esetében külön L 1k-bF mellékletet töltsön ki.

2. Mire kell figyelni a Családi Bónusz Plusz igénylésekor?
Ne felejtse el megadni a családi állapotát a dátummal együtt az L 1 vagy az E 1 nyomtatványon.

L 1 nyomtatvány
1.7

kezdete (egyedülálló esetén nem kell
megadni a dátumot)

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

1)

tartósan külön élő

életközösségben élő
elvált

1)

özvegy

N N H H É É É É

E 1 nyomtatvány
1.2 Családi állapot 2019.12.31-én (kérjük, csak egy négyzetet jelöljön be)
házas/bejegyzett élettársi kapcsolatban élő
egyedülálló

   tartósan külön élő

kezdete (NN.HH.ÉÉÉÉ)

   életközösségben élő
elvált

özvegy

Mivel általában több személy (szülő) jogosult, és a Családi Bónusz Pluszt minden hónapra összesen csak egyszer lehet teljes egészében
vagy kétszer fele-fele arányban igényelni (kivéve a 90%/10%-os felosztást), figyelni kell arra, hogy a gyermekenként igényelt összeg ne
legyen több, mint a teljes Családi Bónusz Plusz, különben minden jogosultnál a Családi Bónusz Plusz felét vesszük figyelembe.
FONTOS: A kérelem benyújtása előtt állapodjanak meg a Családi Bónusz Plusz felosztási módjáról. Ezzel felgyorsítják a
feldolgozást és elkerülik az esetleges utólagos adóvisszafizetést.

3. Ki igényelheti a Családi Bónusz Pluszt olyan gyermekre, aki után nem fizettek tartásdíjat (például a szülők
fennálló házastársi kapcsolata esetén, vagy ha a tartásdíjat egyáltalán nem fizették)?
• Vagy a családi pótlék kedvezményezettje teljes egészében vagy
• a családi pótlék kedvezményezettjének (házas)társa (lásd a 6. pontot) teljes egészében vagy
• mindketten fele-fele arányban.

bmf.gv.at

4. Ki igényelheti a Családi Bónusz Pluszt olyan gyermekre, aki után fizettek tartásdíjat?
A. Azokra a hónapokra, amelyekre a gyermek utáni tartásdíjat teljes egészében megfizették, a Családi Bónusz Pluszt igényelheti:
• Vagy a tartásdíjat fizető személy teljes egészében vagy
• a családi pótlék kedvezményezettje teljes egészében vagy
• mindkettőjük fele-fele arányban.
B. Azokra a hónapokra, amelyekre a gyermek utáni tartásdíjat nem teljes egészében fizették meg, a Családi Bónusz Pluszt igényelheti:
• Vagy a családi pótlék kedvezményezettje teljes egészében vagy
• a családi pótlék kedvezményezettjének (házas)társa (lásd a 6. pontot) teljes egészében vagy
• mindkettőjük fele-fele arányban.
A tartásra kötelezett személyt nem illeti meg a Családi Bónusz Plusz azokra a hónapokra, amelyekben a tartásdíjat nem vagy nem teljes
egészében fizette meg (lásd a 12. pontot).

5. Igényelhető-e a Családi Bónusz Plusz, ha a szülők külön élnek és a törvényes eltartási kötelezettség természetes
ellátással teljesül?
Ha a törvényes tartási kötelezettség természetes ellátással teljesül, jár a tartásdíj utáni adókedvezmény. A természetes ellátást kérésre írásban kell
igazolni, akár szerződéses megállapodással, akár a másik szülő igazolásával, amelyben megerősíti a megkötött eltartási megállapodást és annak
teljesítését. Ha ezek a feltételek teljesülnek, a szülők jogosultak a Családi Bónusz Pluszra is.
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6. Ki számít (házas)társnak a Családi Bónusz Plusz szempontjából?
(Házas)társ az a személy, aki a családi pótlék kedvezményezettjével
• összeházasodott,
• bejegyzett élettársi kapcsolatot alapított, vagy
• a naptári évben több mint hat hónapon át életközösségben élt (a naptári év hat hónapos időszaka nem alkalmazandó, ha az a
partner, aki nem kap családi pótlékot, jogosult a gyermek tartásdíja utáni adókedvezményre a naptári év azon hátralévő hónapjaiban,
amelyekben az életközösség nem áll fenn.)

7. Ki igényelheti a Családi Bónusz Pluszt a 2019-ban kimondott válás esetén?
A válás kimondása előtti hónapokra
(beleértve a válás hónapját is)

A válás utáni hónapokra

A családi pótlék jogosultja

félig vagy teljes egészében

•  félig vagy teljes egészében azokra a hónapokra, amelyekben
fizettek tartásdíjat
•  félig vagy teljes egészében azokra a hónapokra, amelyekben
nem fizettek tartásdíjat

(Házas)társ (a válásig)

félig vagy teljes egészében

A tartásdíjat fizető személy
(az egykori partner, aki a válás
után tartásdíjat fizet)

félig vagy teljes egészében azokra a hónapokra, amelyekben
fizettek tartásdíjat

Esetleges új (házas)társ a válás
után 1)

félig vagy teljes egészében azokra a hónapokra, amelyekben
nem fizettek tartásdíjat

1)

Élettársi kapcsolat esetén csak akkor, ha az új kapcsolat ebben a naptári évben több mint hat hónapon keresztül állt fenn.

Példa:
Andrea és Werner közös gyermekükkel Ausztriában élnek és 2019.05.12-én elválnak. Andrea egész évben családi pótlékot kap közös
gyermekük után.
Werner 2019 júniusától az év hátralévő részére havi 400 euró kötelező tartásdíjat fizet.
Andrea és Werner a Családi Bónusz Pluszt 2019-ban a következőképpen oszthatják fel :
2019

Januártól májusig

Júniustól decemberig

Andrea

félig vagy teljes egészében

félig vagy teljes egészében

Werner

félig vagy teljes egészében (mint házastárs)

félig vagy teljes egészében (mint a tartásdíjat fizető személy)

Andrea és Werner úgy döntenek, hogy Werner a januártól májusig terjedő időszakra teljes egészébenigényli meg, majd júniustól decemberig
mindketten fele-fele arányban kérvényezik a Családi Bónusz Pluszt.
Andreának a következőképpen kell kitöltenie a nyomtatványt:
A gyermekhez fűződő viszonyom
2019
Hónap

A családi pótlék
jogosultja vagyok.

A tartásdíjat fizető személy
A családi pótlékra jogosult
vagyok és igényt tartok
a tartásdíj utáni adószülő (házas)társa vagyok.
kedvezményre

Igényelem a
Családi Bónusz Pluszt
fél

egész

A gyermek
lakóhely
szerinti országa
mindenképpen
ki kell tölteni

Január
Február
Március
Április
Május
Június

A

Július

A

Augusztus

A

Szeptember

A

Október

A

November

A

December

A
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Wernernek a következőképpen kell kitöltenie a nyomtatványt:
A gyermekhez fűződő viszonyom
2019
Hónap

A családi pótlék
jogosultja vagyok.

A családi pótlékra jogosult
szülő (házas)társa vagyok.

A tartásdíjat fizető személy
vagyok és igényt tartok
a tartásdíj utáni adókedvezményre

Igényelem a
Családi Bónusz Pluszt
fél

egész

A gyermek
lakóhely
szerinti országa
mindenképpen
ki kell tölteni

Január

A

Február

A

Március

A

Április

A

Május

A

Június

A

Július

A

Augusztus

A

Szeptember

A

Október

A

November

A

December

A

Figyelem: Wernernek az L 1k nyomtatványban (4.1. pont) a tartásdíj utáni adókedvezményt is igényelnie kell és meg kell
adnia a következőket:

4. A tartásdíj után járó adókedvezmény és a tartásdíj
4.1 A nem a háztartáshoz tartozó gyermek tartásdíjával kapcsolatos adókedvezmény, aki után a törvényes tartásdíjat megfizettem   
(mindig mindkét összegmezőt ki kell tölteni)
A 2019. évben összesen fizetett tartásdíj:  

A havi tartási kötelezettség összege:    

8. Hogyan kell eljárni, ha a gyermek szülei 2019-ban összeházasodnak vagy élettársi kapcsolatot jegyeznek be?
Ha a szülők a teljes 2019-as évben életközösségben élnek, nem az L 1k-bF nyomtatványt kell kitölteni (hanem az L 1k nyomtatványt). Az
összes többi esetben a következőképpen lehet igényelni a Családi Bónusz Pluszt:

A családi pótlék jogosultja

A házasságkötés, illetve az élettársi kapcsolat bejegyzése
előtti hónapokra

A házasságkötés, illetve az élettársi kapcsolat
bejegyzése utáni hónapokra (beleértve a
házasságkötés, illetve az élettársi kapcsolat
bejegyzésének hónapját is)

•  félig vagy teljes egészében azokra a hónapokra, amelyekben fizettek tartásdíjat
•  teljes egészében azokra a hónapokra, amelyekbe nem
    fizettek tartásdíjat

félig vagy teljes egészében

Házastárs (a házasságkötéstől,
illetve az élettársi kapcsolat bejegyzésétől kezdve)
A tartásdíjat fizető személy (a
házasságkötés, illetve az élettársi
kapcsolat bejegyzése előtt)

félig vagy teljes egészében
félig vagy teljes egészében azokra a hónapokra, amelyekben teljes mértékben fizettek tartásdíjat

Példa:
Irene és Thomas Ausztriában élnek és 2019.05.25-én házasságot kötnek. A házasságkötés előtt a két külön lakásban élnek. Irene
egész évben családi pótlékot kap közös gyermekük után, aki után Thomas a házasságkötésig teljes mértékben megfizette a havi 400
eurós tartásdíjat.
Irene és Thomas a Családi Bónusz Pluszt 2019-ban a következőképpen oszthatják fel:
2019

Januártól áprilisig

Májustól decemberig

Irene

félig vagy teljes egészében

félig vagy teljes egészében

Thomas

félig vagy teljes egészében (mint a tartásdíjat fizető személy)

félig vagy teljes egészében (mint házastárs)

Irene és Thomas úgy döntenek, hogy januártól áprilisig fele-fele arányban igényelik, májustól decemberig pedig Thomas veszi igénybe
a teljes Családi Bónusz Pluszt.
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Irenének a következőképpen kell kitöltenie a nyomtatványt:
A gyermekhez fűződő viszonyom
2019
Hónap

A családi pótlék
jogosultja vagyok.

A családi pótlékra jogosult
szülő (házas)társa vagyok.

A tartásdíjat fizető személy
vagyok és igényt tartok
a tartásdíj utáni adókedvezményre

Igényelem a
Családi Bónusz Pluszt
fél

egész

A gyermek
lakóhely
szerinti országa
mindenképpen
ki kell tölteni

Január

A

Február

A

Március

A

Április

A

Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

Thomasnak a következőképpen kell kitöltenie a nyomtatványt:
A gyermekhez fűződő viszonyom
2019
Hónap

A családi pótlék
jogosultja vagyok.

A tartásdíjat fizető személy
A családi pótlékra jogosult
vagyok és igényt tartok
a tartásdíj utáni adószülő (házas)társa vagyok.
kedvezményre

Igényelem a
Családi Bónusz Pluszt
fél

egész

A gyermek
lakóhely
szerinti országa
mindenképpen
ki kell tölteni

Január

A

Február

A

Március

A

Április

A

Május

A

Június

A

Július

A

Augusztus

A

Szeptember

A

Október

A

November

A

December

A

Figyelem: Thomasnak az L 1k nyomtatványban (4.1. pont) a tartásdíj utáni adókedvezményt is igényelnie kell és meg kell
adnia a következőket:

4. A tartásdíj után járó adókedvezmény és a tartásdíj
4.1 A nem a háztartáshoz tartozó gyermek tartásdíjával kapcsolatos adókedvezmény, aki után a törvényes tartásdíjat megfizettem   
(mindig mindkét összegmezőt ki kell tölteni)
A 2019. évben összesen fizetett tartásdíj:  

A havi tartási kötelezettség összege:    
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9. Van-e valamilyen vonzata annak, ha a gyermek egyik szülője 2019-ban újraházasodik?
Ha a tartásra kötelezett szülő házasodik újra, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít, az nincs hatással a Családi Bónusz Pluszra.
Ha a családi pótlékot kapó szülő házasodik újra, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít,
• az nincs hatással a Családi Bónusz Pluszra, ha a tartásra kötelezett szülő az tartási kötelezettségnek teljes egészében eleget tesz.
• az új (házas)társ azokra a hónapokra, amelyekben a gyermektartási kötelezettségnek nem tesznek eleget, a családi pótlékra jogosult szülő
(házas)társaként fele-fele arányban vagy teljes egészében igényelheti a Családi Bónusz Pluszt.

10. Hogyan kell eljárni, ha 2019-ban életközösséget jegyeztek be?
Ha az életközösség 2019-ban több mint hat hónapon keresztül fennállt, a közös gyermek után a családi pótlékot kapó szülő élettársa is
igényelheti a Családi Bónusz Pluszt. Ha ez a feltétel teljesül, a házastársakhoz hasonlóan a 8. pontban kerülhet sor a felosztásra.

11. Hogyan kell eljárni, ha 2019-ban megváltozik a gyermek lakóhely szerinti országa?
A Családi Bónusz Plusz csak azon gyermek után jár, aki a EU valamely tagállamában, Svájcban, Liechtensteinben, Norvégiában vagy Izlandon
lakik. A Családi Bónusz Plusz indexálása a tényleges megélhetési költségek alapján történik. Az összegeket kétévente kiigazítják, és a szövetségi
pénzügyminiszter által kiadott rendeletben rögzítik (az EU-ban élő gyermekek után járó Családi Bónusz Plusz és adókedvezmények kiigazításáról
szóló rendelet – Familienbonus Plus-Absetzbeträge-EU-Anpassungsverordnung). A gyermek lakhely szerinti országának év közbeni megváltozása
hatással van a Családi Bónusz Plusz összegére. Ezért meg kell adni a gyermek lakhely szerinti országát.
Példa:
Angelika tizenhat éves lánya után egész évben Családi Bónusz Pluszt kap. A gyermek apja Olaszországban él, nem áll munkaviszonyban
és egész évben fizette a tartásdíjat. 2019.09.02-tól a lány az apjához költözik Olaszországba.
A januártól augusztusig terjedő hónapokra a Családi Bónusz Plusz összege havi 125 euró (Ausztria). A szeptembertől decemberig terjedő
hónapokra a Családi Bónusz Plusz összege havi 118,50 euró (indexált érték Olaszország esetében).
Angelika januártól decemberig a teljes Családi Bónusz Pluszt igényelheti: A januártól augusztusig terjedő hónapokra Ausztriát (A) adja
meg lakóhely szerinti országként, a szeptembertől decemberig terjedő hónapokra pedig Olaszországot (I). Az őt megillető összeget (iez
esetben: 1 474.- euró) automatikusan az Adóhivatal határozza meg.
Angelikának a következőképpen kell kitöltenie a nyomtatványt:
A gyermekhez fűződő viszonyom
2019
Hónap

A családi pótlék
jogosultja vagyok.

A tartásdíjat fizető személy
A családi pótlékra jogosult
vagyok és igényt tartok
a tartásdíj utáni adószülő (házas)társa vagyok.
kedvezményre

Igényelem a
Családi Bónusz Pluszt
fél

egész

A gyermek
lakóhely
szerinti országa
mindenképpen
ki kell tölteni

Január

A

Február

A

Március

A

Április

A

Május

A

Június

A

Július

A

Augusztus

A

Szeptember

I

Október

I

November

I

December

I

12. Hogyan kell eljárni, ha a gyermek után 2019-ban nem fizették meg teljes mértékben a tartásdíjat?
A tartásra kötelezett személy azokra a hónapokra, amelyekre nem fizetett tartásdíjat és ezért nem jogosult a tartásdíj utáni adókedvezményre,
nem jogosult a Családi Bónusz Pluszra sem. A 4. pontban láthatók az ilyen esetben alkalmazható felosztási lehetőségek.
Ha a tartásdíjat nem a teljes naptári évre fizették meg teljes mértékben, a következőképpen kell eljárnia:
1. lépés:
2. lépés:
		
3. lépés:

Ossza el az évben összesen fizetett ill. kapott tartásdíjak összegét a gyermek után járó havi tartási kötelezettség összegével.
Kerekítse le egész számra az eredményt , és így megkapja azon hónapok számát, amelyekre jogosult a tartásdíj utáni adókedvezményre.
A Családi Bónusz Plusz januártól (vagy a tartási kötelezettség 2019-as megkezdésétől) igényelhető a kiszámított hónapokra.

Nem attól függ, hogy 2019-ban mely időpontban teljesítették a kifizetéseket: A Családi Bónusz Plusz esetében így a 2019-as év legkorábbi fennálló
tartási kötelezettsége alól felmentés jár.
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A példa:
Susanne hétéves lányával Ausztriában él és egész évben családi pótlékot kap lánya után. A gyermek apjától, Franztól közvetlenül a
lánya születése után elvált. Franznak havi 344 euró tartásdíjat kell fizetnie (2019-ra meghatározott alapszükségleti tétel). Ő azonban
igen rendszertelenül fizet és 2019-ban összesen csak 2500 eurót fizetett.
• A 2500 eurós összeget el kell osztani 344 euróval, ennek eredménye 7,268 (1. lépés).
• Ezért Franznak hét hónapra jár a tartásdíj utáni adókedvezmény (2. lépés).
• Franz csak 2019 januárjától júliusig jogosult a Családi Bónusz Pluszra (3. lépés).
Susanne és Franz ezért a Családi Bónusz Pluszt a januártól júliusi terjedő hónapokra fele-fele arányban igényelhetik. Az augusztustól
decemberig terjedő hónapokra Franz nem tarthat igényt a Családi Bónusz Pluszra, ezért Susanne az augusztustól decemberig terjedő
hónapokra a teljes Családi Bónusz Pluszt megigényelheti.
Susannénak a következőképpen kell kitöltenie a nyomtatványt:
A gyermekhez fűződő viszonyom
2019
Hónap

A családi pótlék
jogosultja vagyok.

A tartásdíjat fizető személy
A családi pótlékra jogosult
vagyok és igényt tartok
a tartásdíj utáni adószülő (házas)társa vagyok.
kedvezményre

Igényelem a
Családi Bónusz Pluszt
fél

egész

A gyermek
lakóhely
szerinti országa
mindenképpen
ki kell tölteni

Január

A

Február

A

Március

A

Április

A

Május

A

Június

A

Július

A

Augusztus

A

Szeptember

A

Október

A

November

A

December

A

Franznak a következőképpen kell kitöltenie a nyomtatványt:
A gyermekhez fűződő viszonyom
2019
Hónap

A családi pótlék
jogosultja vagyok.

A tartásdíjat fizető személy
A családi pótlékra jogosult
vagyok és igényt tartok
a tartásdíj utáni adószülő (házas)társa vagyok.
kedvezményre

Igényelem a
Családi Bónusz Pluszt
fél

egész

A gyermek
lakóhely
szerinti országa
mindenképpen
ki kell tölteni

Január

A

Február

A

Március

A

Április

A

Május

A

Június

A

Július

A

Augusztus
Szeptember
Október
November
December
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Figyelem: Franznak az L 1k nyomtatványban (4.1. pont) a tartásdíj utáni adókedvezményt is igényelnie kell és meg kell
adnia a következőket:

4. A tartásdíj után járó adókedvezmény és a tartásdíj
4.1 A nem a háztartáshoz tartozó gyermek tartásdíjával kapcsolatos adókedvezmény, aki után a törvényes tartásdíjat megfizettem
(mindig mindkét összegmezőt ki kell tölteni)
A 2019. évben összesen fizetett tartásdíj:  

A havi tartási kötelezettség összege 3):

B példa (az A példa változata)
Ugyanazok az adatok mint az A példában. Susanne a teljes 2019-as évben új partnerével, Karllal él életközösségben.
A januártól júliusig terjedő hónapok tekintetében ezáltal semmi nem változik: Susanne és Franz a Családi Bónusz Pluszt a januártól
júliusig terjedő hónapokra fele-fele arányban igényelhetik.
Az augusztustól decemberig terjedő hónapokra Franz nem igényelheti a Családi Bónusz Pluszt.
Az augusztustól decemberig terjedő hónapokra a következő lehetőségek állnak fenn:
a) Susanne teljes egészében igényli a Családi Bónusz Pluszt (mint az A példában)
b) Susanne és Karl fele-fele arányban igénylik
c) Karl teljes egészében igényli meg , míg Susanne nem igényli meg a Családi Bónusz Pluszt

13. Hogyan kell eljárni, a (házas)társ 2019-ban bekövetkezett halála esetén?
A Családi Bónusz Pluszt az elhunyt személy számára csak a halál bekövetkezte előtti hónapokra lehet igényelni.
Példa:
A házaspárnak, Annának és Matthiasnak van egy közös gyermekük, aki után Anna egész évben Családi Bónusz Pluszt kapott. Matthias
2019.09.27-én elhunyt.
A Családi Bónusz Pluszt a következőképpen lehet igényelni:
2019

Januártól szeptemberig

Októbertől decemberig

Anna

félig vagy teljes egészében

teljes egészében

Matthias

félig vagy teljes egészében

Anna úgy dönt, hogy a januártól szeptemberig terjedő hónapokra a Családi Bónusz Pluszt az elhunyt férje 2019-as munkavállalói
adókivetésében teljes mértékben vegyék figyelembe. Az októbertől decemberig terjedő hónapokra teljes egészében igényli a Családi
Bónusz Pluszt .
Annának a következőképpen kell kitöltenie a nyomtatványt:
A gyermekhez fűződő viszonyom
2019
Hónap

A családi pótlék
jogosultja vagyok.

A tartásdíjat fizető személy
A családi pótlékra jogosult
vagyok és igényt tartok
a tartásdíj utáni adószülő (házas)társa vagyok.
kedvezményre

Igényelem a
Családi Bónusz Pluszt
fél

egész

A gyermek
lakóhely
szerinti országa
mindenképpen
ki kell tölteni

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október

A

November

A

December

A
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Matthiasnak a következőképpen kell kitöltenie a nyomtatványt:
A gyermekhez fűződő viszonyom
2019
Hónap

A családi pótlék
jogosultja vagyok.

A családi pótlékra jogosult
szülő (házas)társa vagyok.

A tartásdíjat fizető személy
vagyok és igényt tartok
a tartásdíj utáni adókedvezményre

Igényelem a
Családi Bónusz Pluszt
fél

egész

A gyermek
lakóhely
szerinti országa
mindenképpen
ki kell tölteni

Január

A

Február

A

Március

A

Április

A

Május

A

Június

A

Július

A

Augusztus

A

Szeptember

A

Október
November
December

14. Hogyan kell megigényelni a Családi Bónusz Pluszt a 90%/10%-os felosztás esetén?
A tíz év alatti gyermekek esetén (súlyosan fogyatékos gyermekek esetén 16 év), akik révén az egyik szülő tartásdíj utáni adókedvezményt vehet
igénybe, egy további felosztási lehetőség áll fenn a 2019 és 2021 közötti adókivetési évekre. Az a szülő, aki túlnyomórészt fizeti a gyermekgondozási
költségeket – gyermekenként legalább 1000 eurót naptári évenként – az adókivetés keretében igényelheti az őt megillető Családi Bónusz Plusz 90%-át.
Példa: Iris 2019-ban teljesítette a feltételeket és 1100 euró gyermekgondozási költséget fizetett. Ezért megigényli a Családi Bónusz
Plusz 90%-át, és kitölti az L 1k-bF nyomtatvány 4. pontját:

4. A Családi Bónusz Plusz felosztása a gyermekgondozási költségek fizetése esetén (90%/10%-os
felosztás) (Nem szabad bejegyzést tenni a 3. pontban, sem az L 1k nyomtatvány 3. pontjában).
A következő feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy a családi támogatásra jogosult személy vagy a tartásdíjat fizető személy, aki a
törvényes tartásdíjat 2019-ban teljes egészében megfizette, az őt megillető Családi Bónusz Plusz 90%-át igényelhesse:
• A szülők külön élnek.
• A kérvényező 2019-ban a gyermek utáni gyermekgondozási kiadások több mint felét és legalább 1000 eurót fizetett.
• A gyermek 2019. január 1-jén még nem töltötte be tizedik életévét (súlyosan fogyatékos gyermekek esetén, akik után emelt családi
támogatás jár: 16 év).
• A gyermek gondozását a jogszabályoknak megfelelő gyermekgondozási intézmény vagy pedagógiai végzettséggel rendelkező személy
látta el. Kivételt képeznek a háztartáshoz tartozók.
Ilyen esetben a másik szülőt megilleti a Családi Bónusz Plusz 10%-a.

4.1 A gyermek lakóhely szerinti
országa 2019.12.31-én

A

A lakóhely szerinti ország megváltozása a 2019-as év folyamán

4.2

Igényelem a Családi Bónusz Plusz 90%-át és megerősítem, hogy valamennyi
felsorolt feltétel teljesül. 2019-ban megfizettem a gyermekgondozási költségeket
az itt feltüntetett összegben.

4.3

Megillet a Családi Bónusz Plusz 10%-a, mert a másik szülő 90%-ot vesz igénybe.

A közös gyermek édesapját ezért csak a Családi Bónusz Plusz 10%-a illeti meg. Ezért az L 1k-bF nyomtatvány 4. pontját
a következőképpen tölti ki:

4. A Családi Bónusz Plusz felosztása a gyermekgondozási költségek fizetése esetén (90%/10%-os
felosztás) (Nem szabad bejegyzést tenni a 3. pontban, sem az L 1k nyomtatvány 3. pontjában).
A következő feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy a családi támogatásra jogosult személy vagy a tartásdíjat fizető személy, aki a
törvényes tartásdíjat 2019-ban teljes egészében megfizette, az őt megillető Családi Bónusz Plusz 90%-át igényelhesse:
• A szülők külön élnek.
• A kérvényező 2019-ban a gyermek utáni gyermekgondozási kiadások több mint felét és legalább 1000 eurót fizetett.
• A gyermek 2019. január 1-jén még nem töltötte be tizedik életévét (súlyosan fogyatékos gyermekek esetén, akik után emelt családi
támogatás jár: 16 év).
• A gyermek gondozását a jogszabályoknak megfelelő gyermekgondozási intézmény vagy pedagógiai végzettséggel rendelkező személy
látta el. Kivételt képeznek a háztartáshoz tartozók.
Ilyen esetben a másik szülőt megilleti a Családi Bónusz Plusz 10%-a.

4.1 A gyermek lakóhely szerinti
országa 2019.12.31-én

A

A lakóhely szerinti ország megváltozása a 2019-as év folyamán

4.2

Igényelem a Családi Bónusz Plusz 90%-át és megerősítem, hogy valamennyi
felsorolt feltétel teljesül. 2019-ban megfizettem a gyermekgondozási költségeket
az itt feltüntetett összegben.

4.3

Megillet a Családi Bónusz Plusz 10%-a, mert a másik szülő 90%-ot vesz igénybe.
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