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L 2-HU-2020 Szövetségi Pénzügyminisztérium [Bundesministerium für Finanzen] – 2020/12 (2020-as kiadás) L 2, 1. oldal, 2020.10.21-i változat

Kitöltési útmutató a 2020. évi L 1 nyomtatványhoz (munkavállalói 
adókivetési nyilatkozat)

Intézze munkavállalói adókivetését az interneten keresztül!
Munkavállalói adókivetési nyilatkozatát (L 1) a FinanzOnline-on keresztül elektronikus úton is benyújthatja Adó-
hivatalának. Nem kell elmennie a hivatalba, hanem számítógépén kényelmesen, otthonról is intézheti adóügyeit. Nem 
kell kinyomtatni a nyilatkozatot: a benyújtott adatok bármikor lekérdezhetők online.
A további információkat elolvashatja a Szövetségi Pénzügyminisztérium honlapján (bmf.gv.at) található FinanzOnline 
oldalon vagy közvetlenül a https://finanzonline.bmf.gv.at oldalon.

HELYTELEN

A munkavállalói adókivetéssel kapcsolatban részletes adóügyi információkat és tanácsokat a 2021-as Adókönyv-
ben (bmf.gv.at), illetve Adóhivatalánál kaphat.

Kérjük, ne küldjön bizonylatokat (mellékleteket). Viszont őrizze meg ezeket legalább 7 évig, mert Adóhivatala adott 
esetben ellenőrzi az igazolásokat. A nyilatkozati űrlapot maradéktalanul töltse ki, hogy ezzel biztosítsa az Adóhivatal 
általi gyors elbírálást. Kérvénye ellenőrzése hosszabb ügyintézési időt vehet igénybe. Kérvényét csak akkor lehet 
feldolgozni, ha már minden adat (pl. az éves bérelszámolási lap) beérkezett.

Kérjük, vegye figyelembe:
Nyomtatványát gépileg olvassák. Az optimális feldolgozás biztosítása érdekében vegye figyelembe az alábbi kitöltési 
útmutatót! Ezzel elkerüli a visszakérdezéseket és elősegíti a gyors intézést.

 •  Csak eredeti nyomtatványokat nyújtson be, mert a másolatok gépileg nem olvashatók.
 •  Írjon NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, és kizárólag fekete vagy kék tintát használjon!
 •  Minden négyszögbe csak egy betűt, számot vagy írásjelet írjon!
 •  A szövegmezőkbe balról jobbra haladva írjon!
 •  Hagyja az üresen maradó mezőket szabadon, és NE húzza át őket!
 •  A kitöltendő mezőkön kívülre írt megjegyzések gépileg nem olvashatók.

Így ír helyesen

Így tölti ki helyesen az összegmezőket

 •  Az összegmezőkbe jobbra igazítva írjon!
 •  Hagyja az üresen maradó mezőket szabadon, 
  és NE húzza át őket! 
 •  Mindig a teljes (éves) összeget írja be! 

1.4 Versicherungsnr. 1)1 .5 G eburtsdatum

HELYES

+

1.4  10 számjegyű társadalombiztosítási szám 
 az e-card szerint 

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

HELYES

VAGY

„Hagyja az üresen maradó mezőket szabadon”

„Így javítok helyesen”

HELYTELEN

HELYTELEN

1.4  10 számjegyű társadalombiztosítási szám 
 az e-card szerint  

1.4  10 számjegyű társadalombiztosítási szám 
 az e-card szerint 

1.7  Családi állapot 2020.12.31-én (Kérjük, csak egy négyzetet jelöljön be) 1.7  Családi állapot 2020.12.31-én (Kérjük, csak egy négyzetet jelöljön be)

10.7 Szakirodalom 
 (nem tartoznak ide az általánosan tájékoztató művek, pl. lexikonok,  
 kézikönyvek, újságok stb.) 720
10.8 Hivatalos utazási költségek (a lakó- és munkahely közti ingázás, valamint a 
családhoz való hazautazások költségei nélkül) 721
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az 5.1. ponthoz: Az egy fizetésből élő családok adókedvezményének az a feltétele,
 •  hogy Ön egy vagy több gyermek után legalább hét hónapon át családi támogatásban részesült és
 •  hogy az adott évben több mint hat hónapon át házas volt, bejegyzett élettársi kapcsolatban vagy nem bejegyzett 

élettársi kapcsolatban élt, valamint a partnerétől nem élt tartósan külön és
 •  hogy a partner jövedelme (beleértve a szülési támogatást is) nem haladta meg a 6.000 eurót.
az 5.2. ponthoz: A gyermekeiket egyedül nevelők adókedvezménye akkor jár Önnek, ha az adott évben 
nem élt hat hónapnál hosszabb ideig párkapcsolatban (házasság, életközösség, bejegyzett élettársi kapcsolat), és 
legalább hét hónapon át legalább egy gyermek után családi támogatást kapott.
Az egy fizetésből élő családok/gyermekeiket egyedül nevelők adókedvezményét – ha Ön megfelel a feltételeknek 
– a munkavállalói adókivetésnél kell kérvényeznie, még akkor is, ha a bérelszámolásnál azt már figyelembe vették.  
Ebben az esetben az 5.3. pontot mindenképpen ki kell tölteni.

a 7. ponthoz: A nyugdíjasok számára járó emelt adókedvezmény feltétele az,
 •  hogy Ön nem igényli az egy fizetésből élő családok adókedvezményét és
 •  hogy az adott évben több mint hat hónapon át házas volt, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élt, és a  
  (házas)társától nem élt tartósan külön és
 •  a nyugdíjjövedelme a naptári évben nem haladta meg a 25.000 eurót és
 •  a (házas)társa legfeljebb évi 2.200 euró jövedelemre tett szert.

a 9. ponthoz: A különleges kiadásokról közelebbi információkat a „2021-as Adókönyvben” talál (bmf.gv.at –  
Kiadványok – Az Adókönyv).
a 9.1. ponthoz: 
Az ilyen biztosítási díjak és járulékok csak akkor írhatók le különleges kiadásokként 2020-ig, ha a fizetés alapjául 
szolgáló szerződést 2016. január 1-je előtt kötötték meg. A 2021-es naptári évtől az adóból való leírhatóság teljes 
egészében megszűnik.
Nem írhatók le a csökkentett díjú nyugdíj-előtakarékosságra és a jövőről való előzetes gondoskodásra fordított  
hozzájárulások.

ÚJ a különleges kiadások figyelembevételéhez 
Szabadon választható folytatólagos biztosítások, egyházi hozzájárulások és levonható adományok: 
Azokat a különleges kiadásokat, amelyeket a 2017-es évtől fizet, a fogadó szervezet elektronikus 
formában közvetlenül az adóhivatalnak továbbítja. Ezért ezeket már nem kell feltüntetnie az adó- 
bevallásban.

7. Nyugdíjasok számára járó emelt adókedvezmény
 Kérvényezem 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 és a házastárs vagy bejegyzett élettárs jövedelme nem több évi 2.200 eurónál.

9. Különleges kiadások
Mely különleges kiadásokat továbbítják automatikusan, amelyekről nem kell nyilatkozni?
A következő különleges kiadásokat az adókivetés során kizárólag annak a szervezetnek az elektronikus adatszolgáltatása nyomán 
vesszük figyelembe, amelynek azokat kifizették.
• a törvényesen elismert egyházak vagy vallási közösségek számára fizetett kötelező hozzájárulásokat
• a kedvezményezetteknek juttatott adományokat
• a törvényes nyugdíjbiztosítás keretében a szabadon választható folytatólagos biztosításhoz és a biztosítási idő utólagos vásárlásához  
  szükséges hozzájárulásokat
Mit tegyen, ha a továbbításnál hibák lépnek fel?
A továbbított adatokat megtekintheti a FinanzOnline oldalán. Ha ezeknél az adatoknál valami helytelen vagy hiányzik, a tisztázás ér-
dekében közvetlenül a kedvezményezettekhez kell fordulnia. Csak ők tudják a hibát kiigazítani vagy a hiányzó adatokat megküldeni.
Az egyházi hozzájárulásoknak vagy biztosítási díjaknak az adatszolgáltatástól eltérő figyelembevételéhez vagy a külföldi szerveze-
teknek juttatott különleges kiadásokhoz használja az L 1d mellékletet. 
9.1. Az összes biztosítási díj és járulék összege (önkéntes beteg-, baleset-, életbiztosítás,  
 özvegyi nyugdíj és haláleseti segélypénztár), nyugdíjpénztári hozzájárulások, kiegé- 
 szítő önkéntes biztosítás a törvényes nyugdíjbiztosítás keretében Csak akkor von- 
 ható le 2020-ig, ha a szerződést/kérelmet 2016.01.01. előtt kötötték  
 meg/nyújtották be. 455
9.2 Azon járulékok, valamint kölcsön- és kamat-visszafizetések összege, melyeket otthon- 
 teremtésre, lakásépítésre vagy -felújításra folyósítottak Csak akkor vonható le  
 2020-ig, ha az intézkedést 2016.01.01. előtt hozták 456

5. Az egy fizetésből élő családok, a gyermekeiket egyedül nevelők adókedvezménye 3)

Megjegyzés az 5.1. és az 5.2. pontokhoz: Az 5.3. pont szerint a családnak legalább egy gyermek után családi támogatásban 
kell részesülnie

5.1  Igényelem az egy fizetésből élő családok adókedvezményét, és kijelentem, hogy a partnerem ezt nem veszi igénybe.
5.2  Igényelem a gyermekeiket egyedül nevelők adókedvezményét.
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a 10.1. ponthoz: Az ingázási átalány kiszámításához kizárólag az ingázási kalkulátort használja! Ha több munkaadója 
volt ugyanazon naptári évben és legalább egy munkáltatója nem vette az ingázási átalányt (a helyes mértékben) 
figyelembe, vagy az összegben figyelembe vett ingázási átalány mértéke meghaladja a teljes ingázási átalányt, to-
vábbi számítási segítségként használja az L34a nyomtatványt. Azokban a hónapokban, amelyekben munkáltatója a 
lakó- és munkahelye közti oda- és visszaút megtételét tömegközlekedéssel biztosította (munkahelyi bérlet), erre az  
útszakaszra nem jár ingázási átalány. Ha a munkáltató saját járművét bocsátja rendelkezésre a lakó- és munkahely 
közötti útszakasz megtételére, nem jár ingázási átalány.
Ha kérvényezték az ingázási átalányt, a 10.2. pont alatt kötelező megadni az ingázási támogatás összegét. A  
feldolgozásra másként nincs lehetőség!

a 10.2. ponthoz: Az ingázási támogatás 2 eurót tesz ki kilométerenként a lakó- és munkahely közötti odaútra vetítve, 
a naptári évre vonatkozik, és összege az ingázási kalkulátor segítségével állapítható meg. Ha kérvényezték az ingázási 
támogatást, a 10.1. pont alatt kötelező megadni az ingázási átalány összegét. A feldolgozásra másként nincs lehetőség!
(Ingázási átalánnyal/pótlékkal kapcsolatos felvilágosítást a 2021. évi Adókönyvben talál.)

A rendkívüli terhekről közelebbi információkat a „2021-as Adókönyvben” talál (bmf.gv.at – Kiadványok – Az  
Adókönyv).
Kérjük, a kiadások éves összegét a kapott vagy járó pótlékok, illetve juttatások (pl. ápolással kapcsolatos pénzbeli 
ellátások) nélkül tüntesse fel.

a 15. ponthoz: Ha nem kérvényez semmi mást, akkor a két évvel későbbre (2022-ra) vonatkozó adómegállapító 
határozattal együtt kapja meg az adómentes összegről szóló határozatot és a munkaadójának  bemutatandó 
értesítést. Ezen értesítés bemutatásakor átmeneti intézkedésként bizonyos működési költségeket, különleges  
kiadásokat és rendkívüli terheket már a folyó bérelszámolásnál is figyelembe vesznek. Ez alacsonyabb adóterhet 
eredményez. Ha az adóhivatal az adómentes összegről határozatot bocsátott ki és figyelembe vette a bérelszá-
molásnál, kötelező adókivetést kell végezni. Alacsonyabb ráfordításoknál általában utólagos megfizetésre kerül sor, 
magasabb ráfordításoknál pedig jóváírásra.
Lemondhat az adómentes összeg meghatározásáról, illetve megállapíttathatja azt alacsonyabb összegben is. Ebben 
az esetben a 15.1. vagy a 15.2. pontot töltse ki!
Megjegyzés:
A nem önálló tevékenységből származó, adólevonásmentes jövedelem bevallásához, a határokon átnyúló kritériumok 
teljesítésekor esedékes további adatok megadásához és/vagy a korlátlan adókötelezettség iránti kérelemhez használja 
az L 1i mellékletet!
A gyermekek után járó adómentes összeg, a tartásdíjra kapott adókedvezmény, a gyermekekkel kapcsolatos rendkívüli 
terhek figyelembevételéhez vagy a gyermekgondozáshoz való munkáltatói hozzájárulás utólagos adóztatásához az 
L 1k mellékletet használja! Gyermekenként külön mellékletet kell használni.
A rendkívüli terhek figyelembevételéhez használja az L 1ab mellékletet.
Az adatszolgáltatástól eltérő figyelembevételhez vagy a külföldi szervezeteknek juttatott különleges kiadások figyelem-
bevételéhez használja az L 1d mellékletet.

15. Az adómentes összegről szóló határozat

15.1   Nem kérem az adómentes összegről szóló határozatot.

15.2   Kérvényezem egy alacsonyabb adómentes összeg
                meghatározását ezen éves összegben:                                                        449  

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

10.4. Szakszervezeti hozzájárulások, különféle hozzájárulások szakmai szervezetekhez 
és érdekképviseletekhez, kivéve az üzemi tanács illetékét. Csak akkor töltse ki, ha 
  munkáltatója még nem vette figyelembe a helyes mértékben. 717

10.5 Az egyénileg befizetett tb-járulékok (pl. a mezőgazdasági termelők társadalombiz-
tosítása - SVdGW), kivéve az üzemi tanács illetékét 945

a 9.2. ponthoz: 
Az otthonteremtési és -felújítási kiadások csak akkor írhatók le különleges kiadásokként 2020-ig, ha a tényleges 
építkezés 2016. január 1-je előtt kezdődött el, vagy ha a fizetés alapjául szolgáló szerződést 2016. január 1-je előtt 
kötötték meg. A 2021-es naptári évtől az adóból való leírhatóság teljes egészében megszűnik.

10. Ingázási átalány/ingázási támogatás
Csak akkor töltse ki, ha az összeget a munkaadója még nem vette figyelembe a helyes mértékben. Megjegyzés: A 718. és 916. 
jelzőszámokat együtt kell kitölteni. Kiszámítása a bmf.gv.at/pendlerrechner oldalon található ingázási kalkulátor szerint történik. 

10.1 Ingázási átalány – ténylegesen járó teljes éves összeg 718

10.2 Ingázási támogatás – ténylegesen járó teljes éves összeg 916


