
L 1, 1. oldal, 2022.10.04-i változatL 1-HU-2022 Szövetségi Pénzügyminisztérium – 2022/12 (2022-es kiadás)

L1 nyilatkozat a munkavállalói adómegállapításhoz 2022
Hogyan kell helyesen kitölteni ezt a nyomtatványt?
- Minden információnak valósnak kell lennie
-	 NYOMTATOTT	betűkkel	és	csak	fekete	vagy	kék	
	 tintával	töltse	ki	–	Az	összegeket	euróban	és	centben	adja	meg
-	 A	vastag	kerettel	ellátott	mezőket	minden	esetben	ki	kell	tölteni
-	 A	vonatkozó	pontokat	kereszttel	jelölje

Kiegészítő információk találhatók a 2023. évi adókönyvben (bmf.gv.at) és az L 2 kitöltési segédletben is

Címzett Érkeztetés

Finanzamt Österreich (Osztrák adóhivatal)
Postfach 260
1000 Wien 2022

1) Partner a házastárs vagy bejegyzett élettárs. Továbbá élettárs legalább	egy	olyan	gyermekkel,	aki	után	legalább	hét	hónapig	 
	 családi	támogatást	kapott	(1988.	évi	EStG	106.	§	(3)	bekezdés).	Az	alábbiakban	–	eltérő	rendelkezés	hiányában	–	„partner” néven	 
	 hivatkozunk	rájuk.
2) Csak	abban	az	esetben,	ha	az	aktuális	lakóhely	nem	Ausztriában	van,	írja	be	a	lakóhely	szerinti	ország	gépjármű-megkülönböztető	

jelzését	(pl.	D	Németország	esetében,	H	Magyarország	esetében,	SK	Szlovákia	esetében,	SLO	Szlovénia	esetében).
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1. Személyes adatok
1.1 CSALÁDI NÉV VAGY VEZETÉKNÉV

1.2 KERESZTNÉV  1.3  MEGSZÓLÍTÁS

1.4   10-számjegyű társadalombiztosítási szám 
 e-kártya szerint       1.5    Nem

             

    nő              

1.7 Családi állapot 2022.12.31-én (csak	egy	négyzetet	jelöljön	be)   

  házas/bejegyzett élettársi kapcsolat 1)    életközösségben 1) 

                    N N H H É É É É
  egyedülálló    tartósan különélő    elvált      özvegy

2. Aktuális lakcím
2.1 UTCA

2.2 Házszám   2.3 Lépcsőház                            2.4  Ajtó 

2.6 HELYISÉG 

2.7 Irányítószám 2.8 Telefonszám

3. Partner 1)

3.1 CSALÁDI NÉV VAGY VEZETÉKNÉV

3.2 KERESZTNÉV  3.3 MEGSZÓLÍTÁS

3.4   10-számjegyű társadalombiztosítási szám            3.5   Születési dátum (ha	nincs	TAJ-szám,
 e-kártya szerint                                                 minden esetben ki kell tölteni)

N N H H É É É É

    férfi 

Javaslat: Ezt a nyilatkozatot a FinanzOnline 
oldalon (bmf.gv.at) keresztül papírmentesen 
is kitöltheti és benyújthatja – a nap 24 órá-
jában, speciális szoftver nélkül.

Milyen mellékleteket kell csatolni ehhez a formanyomtat-
ványhoz?
-	 L	1ab	rendkívüli	terhek	esetén
-	 L	1k	gyermekek	esetén
-	 L	1k-bF	a	Családi	Bónusz	Pluszhoz	különleges	esetekben
-	 L	1d	a	különleges	kiadások	speciális	figyelembevételéhez
-	 L	1i	határokon	átnyúló	helyzetekben

köztes/eltérő/
nyitott

1.6   Születési dátum (ha	nincs	TAJ-szám,	
minden esetben ki kell tölteni)

kezdete  
(egyedülálló esetén a dátum nem kötelező)

2.5  LAKÓHELY  
SZERINTI ÁLLAM 2)
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L 1, 2. oldal, 2022.10.04-i változatL 1-HU-2022

4. A (hazai) munkáltatók/nyugdíjfolyósító szervek száma

4.1 
A (hazai) bér- vagy nyugdíjfolyósító szervek száma 2022-ben
Ha	nem	volt	járandóság,	adja	meg	a	0	(nulla)	értéket.	A	bérelszámolást	nem szükséges mellékelni.

A következő járandóságok nem számítanak bele a „bér- vagy nyugdíjfolyósító szervek számába”:
Munkanélküli	ellátás,	táppénz,	munkanélküli	segély,	anyasági	támogatás,	rehabilitációs	ellátás,	ápolási	támogatás,	gondozási	díj,	fegyveres	
képzésért	járó	kártérítés,	továbbképzési	támogatás,	részképzési	támogatás	stb.,	visszafizetett	kötelező	járulékok,	fizetésképtelenségi	
járadékalapból	származó	kifizetések,	foglalkoztatói	nyugdíjrendszerből	származó	kifizetések,	építőipari	munkások	szabadság-	és	végki-
elégítési	alapjából	származó	kifizetések,	átmeneti	segély,	szolgáltatási	csekk	alapján	történő	kifizetések.
Amennyiben	Ön	több	olyan	nyugdíjat	kapott,	amelyek	már	együttesen	adóztak, akkor ezekre az együttesen megadóztatott nyugdíjak 
tekintetében egyetlen	nyugdíjfolyósító	szervet	kell feltüntetni.

4.2    Nemzetközi megállapodások alapján adómentes jövedelem
           (pl. UNO, UNIDO) 725
Nem	önálló	tevékenységből	származó	jövedelem	esetén	a	jövedelemadó	bérből	való	levonása	hiányában	használja az L	1i	mellékletet.
5.	 Egyetlen	munkajövedelemmel	rendelkezőknek	járó	adójóváírás,	a	gyermeket	egyedül	nevelőknek	járó	adójóváírás,	 
										kiegészítő	gyermekkedvezmény	3)

5.1	 Egyetlen	munkajövedelemmel	rendelkezőknek	járó	adójóváírás,	a	gyermeket	egyedül	nevelőknek	járó	adójóváírás

5.1.1  Kérvényezem az egyetlen munkajövedelemmel rendelkezőknek járó adójóváírást,	és	kijelentem,	hogy	a	partnerem	nem	veszi	 
                   igénybe azt.
5.1.2  Kérvényezem a gyermeket egyedül nevelőknek járó adójóváírást
Megjegyzés	az	5.1.1	és	5.1.2	ponthoz:	Legalább	egy	gyermek	után	az	5.1.3	pont	szerinti	családi	támogatás	igénybevétele	szükséges.

5.1.3 

Azon	gyermekek	száma,	akik után én vagy a partnerem legalább hét hónapon keresztül családi támogatásban részesült. 
A	gyermekek	adózási	célú	figyelembevételéhez	kérjük,	hogy	minden	gyermek	esetében	külön	L 1k mellékletet 
használjon.

5.2	 Kiegészítő	gyermekkedvezmény
5.2.1 Kérvényezem az egyetlen munkajövedelemmel rendelkezőknek járó adójóváírást (5.1.1 pont) vagy a gyermeket egyedül nevelőknek  
 járó adójóváírást (5.1.2 pont):
  Az esetleges kiegészítő gyermekkedvezményre vonatkozóan nyilatkozom, hogy 2022-ben legalább 30 napon keresztül vállalkozói  
  vagy nem önálló tevékenységből származó jövedelemben, vagy egész évben a gyermekgondozási segélyről szóló törvény (Kinder- 
  betreuungsgeldgesetz) szerinti ellátásban vagy gondozási szabadságra vonatkozó juttatásban részesültem.
5.2.2 Nem kérvényezem az egyetlen munkajövedelemmel rendelkezőknek járó adójóváírást (5.1.1 pont), és családi támogatást veszek igénybe:
  Az esetleges kiegészítő gyermekkedvezményre vonatkozóan nyilatkozom, hogy 2022-ben legalább 30  napon keresztül vállalkozói 

vagy nem önálló tevékenységből származó jövedelemben, vagy egész évben a gyermekgondozási segélyről szóló törvény (Kin-
derbetreuungsgeldgesetz) szerinti ellátásban vagy gondozási szabadságra vonatkozó juttatásban részesültem, és házastársam /
élettársam 2022-ben olyan vállalkozói és/vagy nem önálló tevékenységből származó jövedelme rendelkezik, amely 550 eurónál 
kevesebb jövedelemadót eredményez. Ez az összeg minden további gyermek után 550 euróval nő.

6. Házastárs vagy bejegyzett élettárs jövedelmének összege 
 Csak	akkor	jelölje	be,	ha	az	5.1.	pontot	(egyetlen	munkajövedelemmel	rendelkezőknek	járó	adójóváírás)	még	nem	jelölte	be.

 Kijelentem, hogy házastársam vagy bejegyzett élettársam éves jövedelme nem haladja meg a 6000 eurót.
Megjegyzés:	Ebben	az	esetben	a	házastárs	vagy	bejegyzett	élettárs	alacsonyabb	önrészre	jogosult	a	rendkívüli	terhek	és	a	fogya-
tékosság	okán	fellépő	kiadások	tekintetében	(L	1ab	nyomtatvány).

7.	 Nyugdíjasok	emelt	összegű	levonása

 Igényelem a nyugdíjasok emelt összegű levonását.
Előfeltételek: Saját	nyugdíjjövedelem	legfeljebb	25	250	euró,	nem	jogosult	az	5.	pont	szerinti	levonásokra,	házas	vagy	bejegyzett	
élettársi	kapcsolatban	élő,	és	házastársának	vagy	bejegyzett	élettársának	jövedelme	nem	haladja	meg	az	évi	2	200	eurót.

8. Többgyermekes pótlék

 2023-ra	igénylem	a	többgyermekes	pótlékot,	mivel	2022-re	legalább	3	gyermek	után legalább átmenetileg családi támoga- 
 tásban részesültem, és a háztartás jövedelme nem haladta meg az 55 000 eurót.
 Megjegyzés:	Ha	Ön	több	mint	6	hónapja	él	házasságban,	élettársi	kapcsolatban	vagy	bejegyzett	élettársi	kapcsolatban,	az	55	000	 
 eurós	határ	kiszámításakor	a	(házastárs)	élettárs	jövedelmét	is	figyelembe	kell	venni.

9.	 Különleges	kiadások
A	törvényesen	elismert	egyházaknak	vagy vallási társaságoknak fizetett kötelező hozzájárulások, a kedvezményezetteknek 
nyújtott adományok, valamint a kötelező nyugdíjbiztosításban való önkéntes	tovább-biztosításhoz	és a biztosítási időszakok 
utólagos	megvásárlásához	fizetett hozzájárulások az adattovábbítás folytán automatikusan figyelembevételre kerülnek, és 
azokat nem kell bevallani. Amennyiben valami hibás vagy hiányzik ezekből az adatokból, közvetlenül a kedvezményezet-
tekkel kell felvennie a kapcsolatot a pontosítás érdekében. Csak ők javíthatják az adatokat vagy küldhetik el a hiányzó 
adatokat. Az adattovábbítástól eltérő egyházi vagy biztosítási hozzájárulások, illetve a külföldi szervezeteknek fizetett 
különleges kiadások figyelembevételéhez az L	1d	mellékletet	kell	használni.
A	 termikus-energetikai	 épületfelújítás és a „kazáncsere‟költségei egy átalányösszeg („különleges	 öko-kiadások	 átalányösszege”)  
keretében vehetők figyelembe. Ehhez a támogatást nyújtó szervtől történő adattovábbításra van szükség, amelyet Ön a 
támogatás nyújtásával összefüggésben kérhet. Ebben az esetben az átalányösszeg automatikusan figyelembevételre kerül  
ebben az évben és a következő években. Az átalányösszeg csak az	 adattovábbítás	 alapján vehető figyelembe, ebben a  
formában nem lehet kérelmet benyújtani. 

9.1 Nyugdíjak vagy tartós terhek (pl. életjáradékok, nyugdíjjáradékok) 280

9.2 Adótanácsadási költségek 460

3)  Az	előfeltételekről	az	L	2	kitöltési	segédletben	talál	információt
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L 1, 3. oldal, 2022.10.04-i változatL 1-HU-2022

11. Szakmai költségek
11.1 Szakmai	költségek	a	tevékenységgel	összefüggő	kiadások	után	levonható	alapösszeg	beszámítása	nélkül 
 Figyelem:	A	szakmai	költségként	figyelembe	veendő	home-office-támogatás	automatikusan	figyelembevételre	kerül	a	 
 bérelszámolás(ok)ból,	ezért	azt	nem kell feltüntetni.
11.1.1 Szakszervezeti tagdíjak és egyéb, szakmai szövetségeknek és érdekképviseleteknek 
  fizetett tagdíjak – tényleges éves teljes összeg – az üzemi tanácsi hozzájárulás  
 nélkül. Csak	akkor	töltse	ki,	ha	a	megfelelő	összeget	még	nem	vette	figyelembe	 
 a	munkáltatója	(a	bérelszámolásban).	 717
11.1.2 A home office ergonómiailag megfellő bútoraira (pl. íróasztal, forgószék, íróasztali 

lámpa) fordított összes kiadás 2022-ben legalább 26 home office-ban töltött napra 
Figyelem: A	159	és/vagy	a	9275	kódnál		(E	1a	vagy	E	1a-K)	nem	lehet	bejegyzés.	
Itt csak a 2022-es	év	költségeit	kell	megadni (teljes összegben).	A	2022-es	
maximális	összeget	meghaladó	2022-es	kiadások	a	2022-es	megállapításnál	nem	
kerülnek	figyelembevételre;	a	2023-as	megállapításnál	azonban	automatikusan	
figyelembe	 veszik	 azokat.	 Azon	 2020.	 és	 2021.	 évi	 összegek,	 amelyek	meg- 
haladták	az	együttes	300	eurós	értékhatárt,	automatikusan	figyelembevételre	
kerülnek	a	2022-es	megállapítás	során,	és	azokat	itt	már	nem	szabad	feltüntetni. 158

11.1.3 Csekély mértékű foglalkoztatás miatti kötelező járulékok és a társbiztosított  
 eltartottak után fizetett kötelező járulékok, valamint a saját maga által fizetett  
 TB-járulékok 274

Egyéb jövedelemmel kapcsolatos kiadások - Minden	esetben	adja	meg	a	költségek	adómentes	pótlékokkal	vagy	juttatásokkal	csök-
kentett	éves	összegét.	Ha	a	szakmai	kiadások	összege	nem	éri	el	az	évi	132	eurót,	akkor	nem	kell	bevallani. 4)

11.2 Szakmai	költségek	a	tevékenységgel	összefüggő	kiadások	után	levonható	alapösszeg	beszámításával

11.2.1 Szakmai tevékenységének pontos megnevezése (pl. SZAKÁCS, ELADÓ; a MUNKAVÁLLALÓ, MUNKÁS nem elegendő).

11.2.2 Digitális munkaeszközök (pl. számítógép, internet) az esetleges homeoffice- 
 támogatással való csökkentés nélkül	(800	euró	feletti	beszerzések	esetén	 
 csak	az	éves	értékcsökkenést	adja	itt	meg) 169

11.2.3 Egyéb	munkaeszközök,	amelyek	nem sorolhatók a 169-es kód alá  
 (800	euró	feletti	beszerzések	esetén	csak	az	éves	értékcsökkenést	adja	itt	meg) 719
11.2.4 Szakirodalom 
 (nem	általános	ismeretterjesztő	művek,	például	enciklopédiák,	referenciaművek,	 
 újságok	stb.) 720

11.2.5 Munkával kapcsolatos utazási költségek  
 (a	haza/munkahelyre	utazás	és	a	családhoz	hazautazás	költségei	nélkül) 721

11.2.6 Továbbképzési, képzési és átképzési költségek 722

11.2.7 Családhoz hazautazások költségei 300

11.2.8 Két háztartás vezetésének költségei 723
11.2.9 Dolgozószoba 
 Figyelem:	A	158-as	kódnál	nem	lehet	bejegyzés.	Csak	akkor	vonható	le,	ha	a	 
 dolgozószoba	a	teljes	szakmai	tevékenység	középpontjában	áll.	 159
11.2.10 Egyéb szakmai költségek, amelyek nem sorolhatók a 11.2.2 – 11.2.9 pontok alá
 (pl. üzemi tanácsi illeték) Figyelem: A	 szakmai	 költségként	 figyelembe	 
 veendő	homeoffice-támogatás automatikusan	figyelembevételre	kerül	a	 
 bérelszámolás(ok)ból,	ezért	azt	nem	kell	feltüntetni. 724
11.2.11 Foglalkozásicsoport-átalány érvényesítéséhez 5) a következőket adja meg:
A: Művész FM: Erdészeti dolgozó láncfűrésszel V: Képviselő 
B: Színpadi színész, filmszínész FO: Erdészeti dolgozó láncfűrész nélkül P: Városi, önkormányzati vagy
F: Műsorszolgáltató Erdész, hivatásos vadász könnyített szolgálatban helyi tanács tagja
J: Újságíró HA: Gondnok, amennyiben a E: A rendelet 1. §-ának 11. pontja
M: Zenész gondnokokról szóló törvény hatálya alá tartozik értelmében vett külföldön tartózkodó

HE: Otthonról dolgozó személy 6)

10. Ingázási támogatás/ingázási pénz
Csak	akkor	töltse	ki,	ha	az	összeget	a	munkáltatója	még	nem	vette	figyelembe	a	megfelelő	összegben.	A	kulcsszámokat	együttesen	
kell	kitölteni.	A	számítás	a	bmf.gv.at/pendlerrechner	oldalon	található	ingázási	kalkulátor	szerint	történik.	

10.1 Ingázási	támogatás	–	ténylegesen	megillető	teljes	éves	összeg 718

10.2 Ingázási pénz – ténylegesen járó teljes éves összeg 916

4) A	tudósok	és	kutatók	bevándorlási	támogatását	(1988.	évi	EStG	103.	§	(1a)	bekezdés)	csak	az	E	1	formanyomtatványon	lehet	 
	 kérvényezni.
5) Ha	a	munkáltató	a	megfelelő	összegben	már	figyelembe	vette,	nem	kell	itt	feltüntetni.	Ellenkező	esetben	a	teljes	összeget	kell	megadni.
6)	Csak	azok	a	munkavállalók,	akiket	Ausztriában	egy	külföldi	munkáltató	megbízásából	dolgoznak	egy	osztrák	vállalatcsoporttal	vagy	a	külföldi	
munkáltató	osztrák	állandó	telephelyével	fennálló	munkaviszony	keretében	határozott	időre	alkalmaznak.	Lásd	még	a	rendeletet.	
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L 1, 4. oldal, 2022.10.04-i változatL 1-HU-2022

12.	 Rendkívüli	terhek
Rendkívüli	terhek	érvényesítéséhez	használja	az	L 1ab mellékletet.	A	gyermekek után járó rendkívüli	terhek	érvényesítéséhez	
gyermekenként	egy	L 1k mellékletet töltsön	ki.

13. Áldozat	igazolvány,	hivatalos	igazolás

    Az 1938 és 1945 közötti politikai üldöztetésem miatt áldozat igazolvánnyal és/vagy hivatalos igazolással rendelkezem.

14. Banki adatok Ha	az	Ön	banki	adatai	ismertek	az	adóhivatal	előtt,	a	követelés	összege	automatikusan	erre	a	számlára	kerül	 
 átutalásra,	feltéve,	hogy	nincs	adóhátraléka.

14.1   IBAN (csak	akkor	töltse	ki,	ha	még	nem	közölte	az	adóhivatallal	a	banki	adatait,	vagy ha megváltoztatta azokat)

14.2 BIC (Csak	akkor	kell	kitölteni,	ha	az	IBAN  
 nem AT-vel	kezdődik,	és	a	fogadó	bank	nem  
	 része	az	egységes	eurofizetési	térségnek	 
	 (SEPA)

								Ezeket	a	kódokat	(IBAN,	BIC)	a	számlakivonaton	és	a 
								bankkártyáján	találja.

14.3   Készpénzes fizetést kérvényezek (Kérjük,	vegye	figyelembe,	hogy	 
               készpénzes	kifizetés	csak	személyesen	a	postahivatalban	történhet)

15. Adókedvezmény-igazolás

15.1   Nem szeretnék adókedvezmény-igazolást kapni.

15.2                                                                                                                       449  

16. Mellékletek Jelölje	be,	hogy	milyen	egyéb	mellékleteket	csatol	ehhez	az	L	1	bevalláshoz.	L	1k	vagy	L	1k-bF	nyomtatványok	 
									esetén	adja	meg	azok	számát	is.

  L 1ab melléklet rendkívüli terhek esetén

  L 1d melléklet a különleges kiadások speciális figyelembevételéhez 

  L 1i melléklet határokon átnyúló helyzetekben  

  Az L 1k mellékletek száma egy gyermek esetén (minden	gyermekre	külön	L	1k	mellékletet	kell	benyújtani)

   
         Az L 1k-bF mellékletek száma Családi Bónusz Plusz esetén (minden	gyermekre	külön	L	1k-bF	mellékletet	kell	benyújtani)

                                          
Foglalkozás – rövid megnevezés      Tevékenységek időtartama: Kezdés – Befejezés

 A kapott költségtérítés, kivéve   
 a home-office-támogatást 7)

N N H H – N N H H

N N H H – N N H H

7)  A	munkáltatótól	kapott	költségtérítések	(kivéve	az	1988.	évi	EStG	26	Z	4.	§-a	szerinti	külföldi	munkavállalók	utazási	költségtérítését).	A 
képviselők esetében is itt kell feltüntetni a költségtérítéseket.

Dátum, aláírás

Adóügyi képviselet (név, cím, telefon)

Útmutató
Családi	Bónusz	Plusz	és	egyetlen	munkajövedelemmel	rendelkezőknek/gyermeket	egyedül	nevelőknek	járó	adójóváírás
Ha	a	Családi	Bónusz	Plusz	vagy	az	egyetlen	munkajövedelemmel	rendelkezőknek/gyermeket	egyedül	nevelőknek	járó	adójóváírást	a	munkál-
tató	már	figyelembe	vette,	azt	a	munkavállalói	adómegállapításakor	mindenképpen	figyelembe	kell	venni,	különben	nem	kívánt	pótbefizetés	
keletkezhet.	A	Családi	Bónusz	Plusz	figyelembevételéhez	használja	az	L	1k	vagy	–	különleges	esetekben	–	az	L	1k-bF	mellékletet.
Államok közötti információcsere
A	nemzetközi	megállapodások	kölcsönös	információcserét	írnak	elő	az	egyes	államok	adóhatóságai	között.	Ezáltal	 információt	kapunk	az	
Ausztriában	élő	személyek	külföldi	jövedelméről	és	vagyonáról.	Ugyanígy	továbbítjuk	az	Ausztriában	szerzett	jövedelemre	vagy	az	itt	tartott	
vagyonra	vonatkozó	információkat,	ha	az	érintett	személyek	külföldön	élnek.
Eredeti dokumentumok és bizonylatok
Az	eredeti	dokumentumokat	és	bizonylatokat	legalább	7	évig	őrizze	meg	az	esetleges	ellenőrzés	céljából.	Ne nyújtson	be	ezzel	a	nyilatkozattal	 
további	dokumentumokat	bizonyítékként.

Nyilatkozat	a	helyességről	és	teljességről
Aláírásommal igazolom, hogy minden megadott információ a valóságnak megfelel. Tudomásul veszem, hogy a helytelen vagy hiányos tájékoztatás
büntetést von maga után.

Alacsonyabb összegről szóló adókedvezmény-igazolást igénylek, 
amelynek összege évente
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