A munkáltatóhoz/nyugellátást folyósító szervhez való
beérkezés dátuma

Címzett

Kérjük, jelölje be a megfelelőt!

!

A munkáltatónak leadott nyilatkozat a következők figyelembevételéhez:
1. Az egy fizetésből élő családok adókedvezménye 1)
2. A gyermekeiket egyedül nevelők adókedvezménye 1)
3. Családi Bónusz Plusz
4. Fogyatékossággal kapcsolatos illetékmentesség a rendkívüli terhekre 1)
5. Nyugdíjasok számára járó emelt adókedvezmény 1)
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Adatvédelmi nyilatkozat a www.bmf.gv.at/adatvedelem
oldalon vagy papíron valamennyi pénzügyi és adóhivatalban

A munkáltató/nyugellátást folyósító szerv neve/megnevezése

Figyelem: Ezt a nyomtatványt csak olyan személyek használhatják, akik Ausztriában lakhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel
rendelkeznek

A kérvényező adatai

Család- vagy vezetéknév és keresztnév (nyomtatott nagybetűkkel)
Postai irányítószám

Biztosítási
szám az
e-card szerint

Születési dátum (nnhhéé)

Lakcím

1. Az egy fizetésből élő családok adókedvezménye

Igényelem az egy fizetésből élő családok adókedvezményét

Az egy fizetésből élő családok adókedvezménye akkor jár, ha a naptári évben több mint hat hónapon át párkapcsolatban él (házasság, életközösség, bejegyzett élettársi kapcsolat), és ha Ön vagy a partnere ebben az időszakban legalább hét hónapon át legalább egy gyermek után
családi támogatást kap. A partner jövedelme nem lehet több mint 6.000 euró. Önnek és a partnerének korlátlanul adóköteleseknek kell lenniük.

A gyermekek nevét a 2. pont alatti táblázatban tüntesse fel!

Biztosítási
szám az
e-card szerint

A partner család- vagy vezetékneve és keresztneve

Születési dátum (nnhhéé)

A partnerem legfeljebb 6.000 euró jövedelemre tesz szert a naptári évben. Mi (én vagy a partnerem) a naptári évben legalább hét
hónapon át családi támogatásban részesülünk.

2. A gyermekeiket egyedül nevelők adókedvezménye

Igényelem a gyermekeiket egyedül nevelők adókedvezményét

A gyermekeiket egyedül nevelők adókedvezménye akkor jár, ha a naptári évben nem él hat hónapnál hosszabb ideig párkapcsolatban (házasság,
életközösség, bejegyzett élettársi kapcsolat), és ezen időszak alatt legalább egy gyermek után családi támogatást kap.

Annak, hogy az egy fizetésből élő családok/gyermekeiket egyedül nevelők adókedvezményét figyelembe vegyék, az a feltétele, hogy a naptári
évben az adott gyermek után (a kérvényező vagy a partner) legalább hét hónapon át családi támogatásban részesüljön. Ennek hiányában
vegye figyelembe a bejelentési kötelezettséget!

A gyermek család- vagy vezetékneve és keresztneve

3)

Biztosítási szám
az e-card szerint

Születési dátum
(nnhhéé)

A lakóhely
szerinti
ország 2)

ny

www.bmf.gv.at

Az 1. és 2. ponthoz: A gyermekek személyes adatai az 1988. évi személyi jövedelemadóról szóló törvény 106.§
(1) bek. szerint

1)

Ha egyidejűleg több munkaviszonnyal rendelkezik, a bevallást csak egy munkáltatónak, illetve csak egy nyugellátást folyósító szervnek adhatja le.
Adja meg a lakóhelye szerinti ország autójelét– pl. Ausztria esetében A
3) Ha több mint hat gyermeket kell figyelembe venni, adjon le egy további E 30-as nyomtatványt.
2)

E 30-HU

Szövetségi Pénzügyminisztérium [Bundesministerium für Finanzen] – 2018/10 (javított kiadás)

E 30, 1. oldal, 2018.10.05-i változat

3. Családi Bónusz Plusz (2019-től)
•
•
•

Kérjük, vegye figyelembe:
A Családi Bónusz Pluszt minden gyermek esetében legfeljebb egyszer lehet teljes egészében figyelembe venni.
Ha a Családi Bónusz Pluszt annak ellenére vették figyelembe, hogy nem teljesültek a feltételek, vagy kiderül, hogy túl magas összeget
vettek figyelembe, ez kötelező adókivetést von maga után!
Ha leadja az adóbevallását (L 1, E 1), ne felejtse el kérvényezni a Családi Bónusz Pluszt! Ellenkező esetben utólagos adóztatásra kerül
sor, ha azt már az év során figyelembe vették. Az adókivetésnél egy másik felosztást is kérvényezhet.

Ha Ön családi támogatásban részesül, vagy a családi támogatásban részesülő személy (házas)társa 5), csak a 3.1. pont lényeges az
Ön számára. Ha tartásdíjat fizet, csak a 3.2. pont lényeges az Ön számára.

3.1. Családi Bónusz Plusz a családi támogatásban részesülő személy vagy a családi támogatásban részesülő személy
házastársa esetében 5):
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Ha Ön családi támogatásban részesül, vegye figyelembe:

Ha a gyermek után nem kap tartásdíjat (alimentumot), a következő alkalmazandó:
•

Nyilatkozhat arról, hogy a teljes Családi Bónusz Pluszt Önnél vegyék figyelembe a bérelszámoláskor; ebben az esetben a (házas)társa
nem igényelheti a Családi Bónusz Pluszt a munkáltatójánál.

•

Nyilatkozhat arról, hogy a fél Családi Bónusz Pluszt vegyék figyelembe Önnél a bérelszámoláskor; ebben az esetben a (házas)társa
ugyancsak a fél Családi Bónusz Pluszt igényelheti a munkáltatójánál.

Ha a gyermek után tartásdíjat (alimentumot), kap, a következő alkalmazandó:
•

Nyilatkozhat arról, hogy a fél Családi Bónusz Pluszt Önnél vegyék figyelembe; ebben az esetben a tartásdíj fizetésére kötelezett s
zemély ugyancsak a fél Családi Bónusz Pluszt igényelheti a munkáltatójánál, amennyiben valóban fizeti a tartásdíjat.

•

A másik szülőtárssal egyetértésben nyilatkozhat arról, hogy a teljes Családi Bónusz Pluszt Önnél vegyék figyelembe; ebben az esetben
a tartásdíj fizetésére kötelezett személy nem igényelheti a Családi Bónusz Pluszt a munkáltatójánál.

•

Ha most kötött házasságot/hozott létre partneri kapcsolatot, (házas)társa nem igényelheti a Családi Bónusz Pluszt.

Ha Ön a családi támogatásban részesülő személy (házas)társa, vegye figyelembe:
•

Nem igényelheti a Családi Bónusz Pluszt, ha a gyermek után tartásdíjat (alimentumot) kap.

•

Nyilatkozhat arról, hogy a teljes Családi Bónusz Pluszt Önnél vegyék figyelembe a bérelszámoláskor; ebben az esetben a családi
támogatásban részesülő személy nem igényelheti a Családi Bónusz Pluszt a munkáltatójánál.

•

Nyilatkozhat arról, hogy a fél Családi Bónusz Pluszt Önnél vegyék figyelembe a bérelszámoláskor; ebben az esetben a családi
támogatásban részesülő személy ugyancsak a fél Családi Bónusz Pluszt igényelheti a munkáltatójánál.

Arra a gyermekre igényelem a Családi Bónusz Pluszt, amely után én vagy a (házas)társam 5) családi támogatást
kapunk

Mellékelem a családi támogatás jogosultságának igazolását. Erre a gyermekre nem igényeltem más munkáltatónál
a Családi Bónusz Pluszt.
Megjegyzés: A családi támogatás jogosultságának igazolását a FinanzOnline-on keresztül vagy az illetékes adóhivatalnál kaphatja
meg
Születési dátum
(nnhhéé)

A lakóhely
szerinti
ország 3)

A családi támogatásban
részesülő személy
ÉN
(Házas)társ

Teljes Családi
Bónusz Plusz

Fél Családi
Bónusz Plusz

ny

A gyermek család- vagy vezetékneve és Biztosítási szám
keresztneve 4)
az e-card szerint

3)

Adja meg a lakóhelye szerinti ország autójelét – pl. Ausztria esetében A
Ha több mint hat gyermeket kell figyelembe venni, adjon le egy további E 30-as nyomtatványt.
5) (Házas)társ a Családi Bónusz Plusz értelmében az a személy, aki a családi támogatásra jogosult személlyel házasságban él, a bejegyzett élettársi
kapcsolatról szóló törvény (EPG) szerint bejegyzett élettársi kapcsolatot létesített, vagy a naptári évben több mint hat hónapon át életközösségben élt.
4)

E 30, 2. oldal, 2018.10.05-i változat

3.2. Családi Bónusz Plusz a tartásdíjat fizető személy esetében
Ha Ön tartásdíj fizetésére kötelezett, vegye figyelembe:
•

A Családi Bónusz Pluszt csak olyan gyermek után lehet figyelembe venni, aki után családi támogatás jár.

•

A Családi Bónusz Plusz feltételezi, hogy Ön a gyermek után az előírt mértékű törvényes tartásdíjat fizeti. Csak akkor jár Önnek az
egész naptári évre, ha Ön is az egész naptári évre fizeti a teljes törvényes tartásdíjat.

•

Nyilatkozhat arról, hogy a fél Családi Bónusz Pluszt Önnél vegyék figyelembe; ebben az esetben a családi támogatásra jogosult
személy ugyancsak a fél Családi Bónusz Pluszt igényelheti a munkáltatójánál.

•

A másik szülőtárssal egyetértésben nyilatkozhat arról, hogy a teljes Családi Bónusz Pluszt Önnél vegyék figyelembe; ebben az
esetben a családi támogatásra jogosult személy nem igényelheti a Családi Bónusz Pluszt a munkáltatójánál.
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A Családi Bónuszt Pluszt egy nem a háztartáshoz tartozó gyermekre igényelem, aki után családi támogatás jár,
és megerősítem, hogy a gyermek után a teljes törvényes tartásdíjat (alimentumot) fizetem
Mellékelem a tartásdíj igazolását (pl. fizetési bizonylat az eddigi tartásdíjfizetésről).
Erre a gyermekre nem igényeltem más munkáltatónál a Családi Bónusz Pluszt.

A gyermek család- vagy vezetékneve és keresztneve

4)

Biztosítási szám
az e-card szerint

Születési dátum
(nnhhéé)

A lakóhely
szerinti ország 3)

Teljes Családi
Bónusz Plusz

Fél Családi
Bónusz Plusz

4. Fogyatékossággal kapcsolatos illetékmentesség a rendkívüli terhekre

A nyugellátást folyósító szervnél igényelem a fogyatékossággal kapcsolatos illetékmentesség figyelembevételét a partnerem rendkívüli terheire

A fogyatékossággal kapcsolatos illetékmentesség figyelembevételét a rendkívüli terhekre akkor érvényesítheti
•

ha jár Önnek a gyermekeiket egyedül nevelők adókedvezménye, vagy

•

ha a házastársa vagy a bejegyzett élettársa jövedelmének összege legfeljebb 6.000 eurót tesz ki a naptári évben.

Továbbá mellékelni kell a nyugellátást folyósító szerv által kiállított fogyatékossági igazolást.

A partnerem család- vagy vezetékneve és keresztneve (házasság, bejegyzett Biztosítási
szám az
élettársi kapcsolat)
e-card szerint

Születési dátum (nnhhéé)

ny

A házastársam vagy a bejegyzett élettársam legfeljebb 6.000 euró jövedelemre tesz szert a naptári évben.

3)
4)

Adja meg a lakóhelye szerinti ország autójelét – pl. Ausztria esetében A
Ha több mint hat gyermeket kell figyelembe venni, adjon le egy további E 30-as nyomtatványt.
E 30, 3. oldal, 2018.10.05-i változat

5. Nyugdíjasok számára járó emelt adókedvezmény
Igényelem a nyugdíjasok számára járó emelt adókedvezményt
A nyugdíjasok számára járó emelt adókedvezmény akkor jár, ha a nyugdíjjövedelme nem haladja meg a 25.000 eurót a naptári évben,
és nem jogosult az egy fizetésből élő családok adókedvezményére. További feltétel, hogy több mint hat hónapja házas vagy bejegyzett
élettársi kapcsolatban él, és a partnere jövedelme nem több mint 2.200 euró a naptári évben.
A partner vagy bejegyzett élettárs család- vagy vezetékneve és keresztneve

Biztosítási
szám az
e-card szerint

Születési dátum (nnhhéé)
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A jövedelemhatárok kiszámítására vonatkozó tudnivalók megtalálhatók az Adókönyvben vagy a www.bmf.gv.at honlapon.

!

Házastársam vagy bejegyzett élettársam legfeljebb 2.200 euró jövedelemre tesz szert a naptári évben, és nem jogosult az egy fizetésből
élő családok adókedvezményére.

Ha az adatok helyesek, a munkáltatónak legkésőbb a következő hónapban figyelembe kell vennie azokat a bérelszámolásnál.

Ha ezen nyilatkozat alapján a munkáltató/a nyugellátást folyósító szerv annak ellenére vesz figyelembe valamely összeget,
hogy a feltételek nem teljesülnek, vagy kiderül, hogy túl magas összeget vettek figyelembe, ez kötelező adókivetést von maga
után!
Kérjük, vegye figyelembe: Ha a munkáltató az év során már figyelembe vette a kedvezményeket,
akkor se felejtse el a munkavállalói adókivetésnél kérni azokat. Ellenkező esetben utólagos adóztatásra kerül sor.

Ha a jogosultsági feltételek nem teljesülnek vagy megváltoznak, az E 31-es nyomtatvánnyal egy hónapon belül értesítenie kell
a munkáltatóját/a nyugellátást folyósító szervet.
Megerősítem, hogy a fenti adatokat a legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint helyesen és teljes körűen adtam meg. Tudatában vagyok
annak, hogy a valótlan vagy nem teljes körű adatok megadása büntetendő.

ny

Kelt, aláírás

E 30, 4. oldal, 2018.10.05-i változat

