
 

 

 

MELYIK ÉVRE/ÉVEKRE KÉRI? (Tegyen egy X-et az évszám alá…) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

         

 

KÉRDÉSEK VÁLASZOK 

Név  

E-mail cím  

Születési időpont  

Telefonszám  

E Card szám (zöld oldalon)  

Steuernummer  
(osztrák adószám) 

 

Házasságkötés/válás/ 
időpontja 

 

Állandó lakcím 
Magyarországon 

 

Tartózkodási hely 
Magyarországon 

 

Házastárs/élettárs neve  

Házastárs/élettárs  
születési időpontja  

(esetleg osztrák SVNR) 
 

Mióta dolgozik Ausztriában, 
hol volt az első munkahelye, 

(NÉV, pontos cím) 
 

 

Hány munkaadónál (cég) dolgozott Ön Ausztriában a következő években? 
(Írja a megfelelő évszám alá a darabszámot…) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

         



 

 

Hány hónapot dolgozott Ön Ausztriában, (csak azt az évet, amelyikre kéri a visszatérítést)?  
(Írja a megfelelő évszám alá a dolgozott hónapok számát…) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

         

 

KÉRDÉSEK VÁLASZOK 

Jelenlegi osztrák munkahely neve és címe  

Van-e osztrák magán balesetbiztosítása, melyik 
biztosítónál (éves kifizetett díja €-ban évenként) 

 

Törleszt-e osztrák lakásvásárlási kölcsönt  
(éves törlesztés összege) BANKI IGAZOLÁS KELL RÓLA! 

 

Foglalkozása Ausztriában  

Naponta, hetente, ritkábban jár ki,  
és hány kilométerre van a munkahelye 

 

Több munkahelynél külön-külön a  
munkahelyek címe, mettől-meddig dolgozott ott! 

Ezt a hátlapon adja meg! 

 
(Online kitöltés esetén csatoljon egy külön 

dokumentumot KORÁBBI MUNKAHELYEK CÍMEN!) 

Mivel közlekedik? (busz, vonat, saját gk.)  

Pendlerpauschal-et (utazási térítést)  
kapott-e a munkahelyén? 

 

Jahreslohnabrechnung (éves bérelszámolás),  
és/vagy EGY havi Lohnzettel! 

MELLÉKELJE 

Osztrák lakása (Haupt-, vagy Nebenwohnsitz CÍME  

Mióta van meg ez a címe?  

Mennyit fizet érte?  

Számla, banki utalás, átvételi  
elismervény van e róla? 

(fénymásolatok kellenek) 

 

Fizet e szakszervezeti díjat, és hány EURO-t évente  

Fizet e üzemi tanács díjat (Betriebsratsumlage),  
és hány EURO-t évente 

 



 

 

Munkaruhát vásárolt-e és van e róla számlája?  

Banki adatok BIC  

Banki adatok IBAN  

E 9 jövedelemigazolás (EREDETI KELL!),  
a NAV-tól (aki Ausztriában dolgozik)  

Ezt magyar adóbevallás után kérheti ki a NAV-tól. 
(MELLÉKELJE!) 

Gyermekek NEVE, születési HELYE és IDEJE 
(akik után osztrák családi pótlékot kapnak) 

 

Gyermekek lakcíme  

Gyermekek járnak e még óvodába, iskolába vagy más 
tanintézménybe, illetve meddig jártak? 

 

Ha van gyermek akkor a partnerétől is kell E9  
(EREDETI KELL), ha legalább hét hónapra kaptak 

Ausztriából családi pótlékot.  
(és 6 ezer € alatt van a partnere jövedelme) 

 

Előző évi adójóváhagyást (EINKOMMENSTEUER 
BESCHEID), melyik Finanzamttól kapott és mikor? 

 

 

Ha magyar adóbevallást is kér 

 

KÉRDÉSEK VÁLASZOK 

Magyar adóazonosító jele  

Anyja születéskori neve  

Születési hely  

Magyar jövedelem (igazolások is kellenek: pl. ADATLAP a 
munkáltatótól (társas vállalkozástól) származó 

jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a 
munkaviszony (tagsági viszony) megszüntetésekor, 

magyar munkanélküli ellátás kifizetésének igazolása) 

 

Ki veszi igénybe a magyar adókedvezményt  
a gyerek/ek (adóazonosító jelük is kell) után? 

 

 

  



 

 

 

 

A kész kitöltött űrlapot küldje meg:  

- e-mailben: info@ausztriaiadosopron.hu 

- postai úton: Artner Henrietta e. v. | 9400 Sopron, Sz ínház u. 13.  

 

További információk esetén:  

+36 20 626 5200 

www.ausztriaiadosopron.hu 

 

 

mailto:info@ausztriaiadosopron.hu
http://www.ausztriaiadosopron.hu/

