Címzett:

Beérkezési megjegyzés

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

2021. évi L 1k melléklet
az L 1 vagy E 1 űrlaphoz:

Családi Bónusz Plusz (3. pont), feltétlenül töltse ki - akkor is, ha a munkaadónál már kérvényezte
tartásdíj utáni adókedvezmény (4. pont),
a gyermekekkel kapcsolatos rendkívüli terhek (5. pont)
a gyermekgondozásért kapott munkaadói támogatás utólagos megadóztatása (6. pont).

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
További információkat a 2022-es Adókönyvben (bmf.gv.at) és az
L 2 kitöltési segédletben talál
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Adatvédelmi nyilatkozat a bmf.gv.at/datenschutz oldalon
vagy papíron valamennyi pénzügyi és adóhivatalban

Finanzamt Österreich
Postfach 260
1000 Wien

1. A kérvényező adatai

1.1 10 számjegyű társadalombiztosítási szám
az e-card szerint

1.2 Adószám

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

1)
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2. A gyermek adatai (minden egyes gyermek esetében külön L 1k mellékletet töltsön ki)
2.1 CSALÁDI VAGY VEZETÉKNÉV

2.3 A gyermek 10 számjegyű társadalombiztosítási száma

2.2 KERESZTNÉV

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

2.5 Az európai betegbiztosítási kártya azonosító száma,                       2.6  A gyermek lakóha nincs biztosítási száma
hely szerinti országa 2)
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3. Családi Bónusz Plusz

3.1 Én vagy a (házas)társam nem kaptunk 2021-ben a gyermek után tartásdíjat (alimentumot)
Családi támogatást kapok és kérvényezem a

fél

teljes Családi Bónusz Pluszt

(Házas)társam családi támogatást kap és én kérvényezem a

fél

teljes Családi Bónusz Pluszt

3.2 A gyermek után a teljes 2021. évre teljes mértékben megfizették a tartásdíjat (alimentumot).
Megkaptam a családi támogatást és a teljes tartásdíjat és kérvényezem a
Kifizettem a teljes tartásdíjat

ny

bmf.gv.at

• A Családi Bónusz Pluszt mindenképpen kérvényezni kell az adókivetésben, akkor is, ha a munkaadónál már figyelembe vették.
Különben ez nem kívánt utólagos fizetéshez vezethet. Egy másik felosztást is kérvényezhet, mint ami a munkaadónál szerepel.
• A Családi Bónusz Pluszt minden gyermek esetében legfeljebb egyszer lehet teljes egészében figyelembe venni és ez a jövedelemadót
legfeljebb nullára csökkenti.
• Ha a Családi Bónusz Pluszt igényli, vegye figyelembe, hogy minden gyermek esetében összességében csak a teljes Családi Bónusz
Pluszt lehet igénybe venni. Ellenkező esetben fele-fele arányban veszik figyelembe.
• Egyeztessen a másik szülővel, hogy ne igényeljenek túl sokat, és így ne kerüljön sor nem kívánt utólagos fizetésre.
• Ezzel a melléklettel igényelheti a Családi Bónusz Pluszt, ha családi körülményei változatlanok voltak a teljes 2021-as évben, és
a gyermek lakóhely szerinti országa 2021-ban nem változott :
- A 3.1. pontot kell kitölteni, ha a gyermek után nem kellett tartásdíjat (alimentumot) fizetni (pl. teljes családban élő gyermek), vagy
ha a gyermek után kellett tartásdíjat (alimentumot) fizetni, de 2021-ban nem került sor kifizetésre .
- A 3.2. pontot kell kitölteni, ha a gyermek után kell tartásdíjat fizetni és ezt egész évben teljes egészében meg is fizették.
• Ha 2021-ban megváltoztak a körülmények, vagy ha a 90%/10%-os felosztást szeretné igényelni, használja az L 1k-bF mellékletet.
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és kérvényezem a
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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 2021. évben összesen fizetett tartásdíj:  

1)
2)
3)
4)

A havi tartási kötelezettség összege 4):

Az L 1 nyomtatvány mellékleteként az 1.2. mezőt nem kell kitölteni.
Adja meg az ország nemzetközi autójelzését - pl. A Ausztria, D Németország, H Magyarország, SK Szlovákia, SLO Szlovénia esetében
A 4.1 pontot mindenképp ki kell tölteni.
Ha a havi tartási kötelezettség év közben megváltozik, az átlagos értéket adja meg.

L 1k-HU-2021 Szövetségi Pénzügyminisztérium [Bundesministerium für Finanzen] – 2021/12 (2021-es kiadás)
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4.2 A tartásdíj összege egy olyan gyermekre, aki tartósan külföldön (az EU-n, Svájcon,
Norvégián, Liechtensteinen és Islandon kívül) tartózkodik, és aki után nem jár a
tartásdíj után járó adókedvezmény
kezdete

A tartásdíjfizetés időtartama

H H

–

H H

2021

5. A gyermekkel kapcsolatos rendkívüli terhek 5)
5.1 Érvényesítem a fogyaték nélkül élő gyermekkel kapcsolatos rendkívüli terheket
(pl. megbetegedéssel járó költségek) - a pótlékok és juttatások levonásával
5.2 A lakóhelytől távol eső szakképzés (5.3. pont) és a gyermek fogyatékosságával
(5.4. pont) kapcsolatos költségeket az itt látható százalékban viselem
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5.3 Kérvényezem a gyermek lakóhelyétől távol eső szakképzés átalányozott díját
(A költségviselésről lásd az 5.2. pontot)
           hónapokban
5.3.1 A lakóhelytől távol eső szakképzés időtartama
kifejezve
5.3.2 A képzési hely
irányítószáma

5.3.3 A képzés tagállama (Nemzetközi
autójelzés) 2)

5.4 A gyermek fogyatékosságával kapcsolatos adatok (A költségviselésről lásd az 5.2. pontot)
5.4.1 A gyermek számára kérvényezem a fogyatékosságra vonatkozó átalányösszegű
A fogyatékosság foka
illetékmentességet (EStG 35. § (3) bek.) Feltétel: Legalább 25%-os fogyatékosság,
nem részesülök ápolási díjban, illetve emelt családi támogatásban és az 5.4.7. pontban nem érvényesítem a fogyatékosság miatti tényleges költségeket (Figyelem: Nem
%
szabad bejegyzést tenni az 5.4.3. és 5.4.7. pontok alatt)
5.4.2 A gyermek számára a következő betegség miatt kérvényezem a diétás étrendre
		 vonatkozó átalányösszegű illetékmentességet:
cukorbetegség, tuberkulózis, lisztérzékenység, AIDS

				 epe-, máj-, vesebetegség

gyomorbetegség, egyéb belgyógyászati megbetegedés

5.4.3 Igényelem a havi 262 eurós átalányösszegű illetékmentességet a súlyosan fogyatékos gyermek után, aki után emelt családi támogatásban részesülök. Az 5.4.7.
kezpontban nem érvényesítem a tényleges költségeket.
dete
		
(Figyelem: Nem szabad bejegyzést tenni az 5.4.1., 5.4.2. és 5.4.7. pontok alatt)
5.4.4 Ápoláshoz kötött pénzbeli ellátásból származó havi jövedelem a következő összegben
		 (Egész éves folyósítás esetén nem jár illetékmentesség a fogyatékosságra az
		
5.4.1. pont szerint)
Az ápoláshoz kötött pénzbeli ellátás időtartama

kezdete
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5.4.5 A fogyatékosokkal foglalkozó különleges iskola, illetve tanműhely tandíja

5.4.6 Gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, nem rendszeres kiadások (pl. tolószék, hallókészülék, látássérültek részére készült segédeszközök), valamint a gyógykezelés kiadásai
(pl. orvosi költségek és gyógyszerek) Az esetleges költségtérítéseket levontam.
5.4.7 Az átalányozott illetékmentesség helyett (5.4.1, 5.4.2 vagy 5.4.3) a tényleges költségeket érvényesítem. Az esetleges ápolással kapcsolatos pénzbeli ellátásokat
levontam. (Figyelem: Nem szabad bejegyzést tenni az 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3., 5.4.5.
vagy 5.4.6. pontok alatt.) Amennyiben megilleti az átalányozott illetékmentesség,
ezeket az értékeket be kell vonni a számításba.

6. A gyermekgondozásért kapott munkaadói járulék utólagos megadóztatása

2)
5)

ny

A gyermekgondozásért kapott munkáltatói támogatás a jövedelemadó-számításkor jogtalanul
adómentes maradt. A hozzájárulás után utólagos adót kell fizetni a következő összegben

Adja meg az ország nemzetközi autójelzését - pl. A Ausztria, D Németország, H Magyarország, SK Szlovákia, SLO Szlovénia esetében
Csak arra a gyermekre, aki után Ön vagy (házas)társa az adóévben legalább 7 hónapon át családi támogatásban részesült, vagy aki után
Önt legalább 7 hónapig megilleti a tartásdíj utáni adókedvezmény (az 1988. évi EStG 106. §-a). Ez nem érinti az 5.3. pontot.

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)

L 1k-HU-2021

Kelt, aláírás
L 1k, 2. oldal, 2021.09.30-i változat

