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-bF melléklet

2021

az L 1 vagy E 1 nyomtatványhoz a Családi Bónusz Plusz esetén
• különleges esetekben (3. pont)
• a 90%/10%-os felosztáskor (4. pont)
Hogyan tölti 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 az L 1k-bF-Erl kitöltési útmutatóban
és a 2022. évi Adókönyvben (bmf.gv.at) 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)

N N H H É É É É

2. A gyermek adatai (minden egyes gyermek esetében külön L 1k-bF mellékletet kell kitölteni)
2.1 CSALÁDI VAGY VEZETÉKNÉV

2.3 A gyermek 10 számjegyű társadalombiztosítási száma

2.2 KERESZTNÉV

2.4 Születési dátum (ha nincs tb
száma, mindenképp töltse ki)

2.5 Az európai betegbiztosítási kártya azonosító száma, ha nincs társadalombiztosítási száma

N N H H É É É É

3. Családi Bónusz Plusz különleges esetekben

(Bővebb magyarázatot az L 1k-bF-Erl kitöltési útmutatóban talál)

2021-ban olyan különleges körülmények álltak fenn, amelyek a Családi Bónusz Plusz havi megfontolását teszik
szükségessé - pl.:
A (házas)társak válása 2021-ban
•
•
Házasságkötés vagy élettársi kapcsolat bejegyzése 2021-ban
•
Életközösség bejegyzése, amely 2021-ban több mint hat hónapig fennállt
•
A gyermek lakóhely szerinti országának megváltozása 2021-ban
•
A gyermek utáni tartásdíjat a 2021. év egészére nem teljes mértékben fizették meg
•
A (házas)társ, illetve a tartásdíjat fizető személy halála 2021-ban
•
Évközbeni változás a családi támogatás vonatkozásában

2021
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 3)

Igényelem a Családi
Bónusz Pluszt
félig

teljes
egészében

A gyermek lakóhely szerinti
országa 2)

mindenképp
ki kell tölteni

Január

ny

bmf.gv.at

A gyermekhez fűződő viszonyom

Február

Március

Április
1)
2)
3)

Az L 1 nyomtatvány mellékleteként az 1.2. mezőt nem kell kitölteni.
Adja meg a lakóhelye szerinti állam autójelét - pl. A Ausztria, D Németország, H Magyarország, SK Szlovákia, SLO Szlovénia esetében
Az L 1 k nyomtatvány 4.1. pontját mindenképp ki kell tölteni. Jelölje be azokat a hónapokat, amelyekben igényt tart a tartásdíj utáni
adókedvezményre. Információkat az L 1k-bF-Erl kitöltési útmutató 12. pontjában talál.
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A gyermekhez fűződő viszonyom
2021
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 3)

Igényelem a Családi
Bónusz Pluszt
félig

teljes
egészében

A gyermek lakóhely szerinti
országa 2)

mindenképp
ki kell tölteni

Május

Június
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Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

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 2021-ban teljes egészében megfizette, az őt megillető Családi Bónusz Plusz 90%-át igényelhesse:
• A szülők külön élnek.
• A kérvényező 2021-ban a gyermek utáni gyermekgondozási kiadások több mint felét és legalább 1000 eurót fizetett.
• A gyermek 2021. január 1-jén nem töltötte be a 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
2021.12.31-én
4.2

4.3

2)

A lakóhely szerinti ország megváltozása a 2021-es év folyamán

Igényelem a Családi Bónusz Plusz 90%-át és megerősítem, hogy valamennyi
felsorolt feltétel teljesül. 2021-ban megfizettem a gyermekgondozási költségeket
az itt feltüntetett összegben.

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

Megjegyzések

Eredeti dokumentumok/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

ny

Aláírásommal megerősítem, hogy valamennyi adat megfelel a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy helytelen vagy hiányos adatok megadása
büntetendő.
Adóügyi képviselő (név, cím, telefon)

Kelt, aláírás

2)

Adja meg a lakóhelye szerinti állam autójelét - pl. A Ausztria, D Németország, H Magyarország, SK Szlovákia, SLO Szlovénia
esetében
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