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Paranızı nasıl geri
alırsınız?
Bu klasör genel ve önemli hükümler içerir. 2021 Vergi Tasarrufu bilgi
broşürümüzde daha fazla bilgi ve örnek mektuplar bulabilirsiniz.
Ücretsiz indirme: www.arbeiterkammer.at (Hizmet Bilgi Broşürü)

ANV‘niz (yıllık vergi denkleştirmesi) için aşağıdaki formlara
ihtiyacınız var:

■■ L 1: ANV Formu
■■ İlave Formlar:

L 1k: ebeveynler için
L 1k – bF: Familienbonus‘ta özel bölüşümler için
L 1ab: olağanüstü masraflar için, örn. engellilik durumunda
L 1d: özel giderlerin özellikle dikkate alınması için
L 1i: gelir vergisi kesintisi olmadan elde edilen gelirler için, örn. yurtdışı gelirlerde

Normal bir durumda -yani başvuru zorunluluğunuz olmadığında- ANV
başvurunuzu yapmak için 5 yıl zamanınız var. Yani: 2020 yılı için son
ANV başvuru tarihi 31 Aralık 2025‘tir.
ANV‘nizi teslim etmek için 2 seçeneğiniz var:

■■ FinanzOnline Portalında elektronik olarak

Kayıt olduktan sonra ANV formunuzu doğrudan çevrimiçi olarak
doldurup gönderebilirsiniz: finanzonline.bmf.gv.at

■■ Vergi dairenizde kağıt formunda

Gerekli formları her vergi dairesinde bulabilirsiniz. Doldurduğunuz ANV
formunuzu da ikamet ettiğiniz semtin vergi dairesine gönderebilirsiniz.

Hangi vergi dairesinin sizden sorumlu olduğunu öğrenmek için:
www.bmf.gv.at
www.arbeiterkammer.at
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Adım Adım L 1 Formu
1. Adım: Kişisel ve mesleki bilgiler
Formdaki 1.-3. Maddeler: Kişisel bilgileriniz
Formdaki 4. Madde: Takvim yılı boyunca kaç işyerinde çalıştınız?
Burada işveren sayısını belirtin. Emekliyseniz emeklilik ödeyen işyerlerinin sayısı.

!

Maaş bordrolarınızı ve diğer belgelerinizi eklemeniz gerekmez ancak bunları 7 yıl boyunca saklamalı ve talep edildiğinde ibraz edebilmelisiniz.

2. Adım: AVAB ve AEAB
Formdaki 5. ve 6. Maddeler: Tek çalışan indirim tutarı (AVAB) ve Tek
ebeveyn indirim tutarı (AEAB) çocuklu ailelerin yükünü azaltır. İkisi için
de aynı tutarlar ve başvuru seçenekleri geçerlidir, ama farklı koşulları
vardır. Bunlardan sadece birine başvurabilirsiniz.
Takvim yılında 12.000 Euro‘nun altında bir gelir elde ettiyseniz
AVAB veya AEAB negatif vergi olarak ödenir.
AVAB Koşulları:
■■ Siz veya eşiniz, en az bir çocuk için takvim yılında 6 aydan fazla bir
süre için aile yardımı alma hakkına sahipsiniz
■■ Takvim yılında 6 aydan daha uzun süre evliydiniz, kayıtlı bir beraberlik ve yaşam birliği içindeydiniz
■■ Eşinizin gelirleri takvim yılında en fazla 6.000 Euro‘ydu
AEAB Koşulları:
■■ En az bir çocuk için takvim yılında 6 aydan fazla bir süre için aile
yardımı alma hakkına sahipsiniz
■■ Takvim yılında 6 aydan daha uzun süre devam eden bir evlilik, kayıtlı bir beraberlik ve yaşam birliği içinde değildiniz

AVAB veya AEAB Tutarı
Siz veya eşinizin takvim yılında 6 aydan fazla bir süre için kaç çocuk
için aile yardımı alma hakkına sahip olduğu önemlidir. Takvim yılı başına indirim tutarı:

■■ 1 çocuk için: 494 Euro
■■ 2 çocuk için: 669 Euro
■■ Her bir sonraki çocuk için: + 220 Euro
Çocuklarınız Avusturya‘da değil AB‘de, bir AET devletinde veya İsviçre‘de mi yaşıyor? Bu durumda AVAB ve AEAB bu ülkenin ücret seviyesine göre endekslenir ve ayarlanır.
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AVAB veya AEAB, aylık ücret hesaplamasında zaten dikkate alınmasına rağmen daha sonra tekrar başvuru yaparken
ANV‘de bunu tekrar talep etmeniz gerekir. Bunu yapmazsanız vergi dairesi dikkate alınan AVAB veya AEAB‘yi sizden
geri talep eder.

3. Adım: Yükseltilmiş Emeklilik İndirim Tutarı
Formdaki 7. Madde: Yükseltilmiş emeklilik indirim tutarı en fazla 964
Euro‘dur. Aşağıdaki koşullar karşılanıyorsa bu tutarı alma hakkınız
vardır:

■■ Sadece emeklilik maaşınız var ve bu tutar takvim yılında 25.000
Euro‘dan az

■■ Takvim yılında 6 aydan daha uzun süre evlisiniz veya kayıtlı bir
beraberlik içindesiniz

■■ Eşinizin gelirleri takvim yılında yıllık en fazla 2.200 Euro
■■ AVAB hakkınız yok
4. Adım: Birden çok çocuk ödeneği
Formdaki 8. Madde: Aile yardımı alma hakkına sahip olduğunuz 3.
çocuktan itibaren ve sonraki her bir çocuk için aylık olarak 20 Euro
tutarında birden çok çocuk ödeneği alma hakkınız vardır. Bunun şartı,
geçmiş takvim yılında aile gelirinin 55.000 Euro‘dan az olmasıdır.

5. Adım: Özel giderler – Formdaki 9. Madde
Bazı özel giderler ANV (yıllık vergi denkleştirmesi) ödeme
alacaklısı tarafından vergi dairesine iletilir ve ANV‘de otomatik
olarak dikkate alınır; bkz. referanslar.
Toplu Ayrıcalıklı Ek Ödemeler:

■■ Gönüllü sağlık, kaza, emeklilik ve bakım sigortaları gibi kişisel sigortalar

■■ Konut yapım ve yenileme maliyeti
Bunun önkoşulu, 31 Aralık 2015 tarihine kadar ödemenin
temelini oluşturan sözleşmelerin yapılmış ve inşaat işlemlerinin
başlamış olmasıdır.
Ödenen tutarları 9.1 ve 9.2 Maddelerine girin. Maksimum tutar, aşağıdaki durumlarda takvim yılı başına ikiye katlanarak 5.840 Euro‘ya yükselir:

■■ AVAB veya AEAB hakkınız var
■■ Siz veya eşiniz takvim yılında 6 aydan fazla bir süre için evliydiniz

veya kayıtlı bir beraberlik yaşadınız ve eşiniz maksimum 6.000 Euro
kazandı

Toplu ayrıcalıklı ek ödemeler talep etmezseniz takvim yılı başına ANV
başvurunuzda 60 Euro‘luk sabit bir tutar otomatik olarak dikkate alınır.
Yıllık 36.400 Euro üzerindeki bir gelir durumunda Toplu Ayrıcalıklı Ek
Ödemelerin etkisi azalır. 60.000 Euro‘dan itibaren sabit bir tutarın ötesinde Toplu Ayrıcalıklı Ek Ödemeler talep edemezsiniz.
Maksimum tutar içermeyen özel giderler:

■■ Emeklilik sigortası: Gönüllü ilave sigorta katkıları ve okul süresi
borçlanması; otomatik olarak dikkate alınır

■■ Emekli maaşı ödemeleri ve kalıcı yükler; 9.3 altında girilir
■■ Vergi danışmanlığı maliyetleri; 9.4 altında girilir
Diğer maksimum tutarlar içeren özel giderler:
Bunlara, yasal olarak tanınan kilise ve dini cemaatlere ödenen aidatlar
ile hak sahibi bağış alıcılarına yapılan bağışlar dahildir; ikisi de otomatik
olarak vergi dairesi tarafından dikkate alınır.

6. Adım: İş ile ev arasında günübirlik gidip gelme sabit tutarı
ve Euro‘su
Formdaki 10.1 ve 10.2 Maddeleri: Sadece, tutar zaten bordroda doğru
olarak dikkate alınmamışsa girin. Girilecek tutarı hesaplamak için:
www.bmf.gv.at/pendlerrechner

7. Adım: Reklam harcamaları
Formdaki 11. Madde: Takvim yılı başına aylık Bordroda 132 Euro‘luk
sabit bir reklam harcaması tutarı otomatik olarak dikkate alınır. Gerçek
harcamalarınızı düşmek isterseniz bu harcamaların toplamı sabit tutarı
aşmalıdır. Ayrıca 132 Euro altında olduğunda sabit tutara mahsup edilmeden vergiden düşebileceğiniz reklam harcamaları vardır.
Sabit tutara mahsup edilmeyen reklam harcamaları

■■ Sendika, meslek örgütleri ve çıkarları savunan kurumlara ait aidatlar
■■ Cüzi çalışmalarda zorunlu katkılar
Sabit tutara mahsup edilen reklam harcamaları
Toplam olarak hak ettiğiniz sabit reklam harcamaları tutarından daha
yüksek olan mesleki harcamaları ANV formunuzda belirtebilirsiniz. Bunlara formdaki 11.2 maddelerinde listelenen harcamalar dahildir. Bunlar,
örneğin iş araç gereçleri, mesleki kitaplar, iş seyahatleri veya eğitim
maliyetleridir.
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Yıpranma nedeniyle indirim (AfA): Bir iş malzemesinin
fiyatı 800 Euro‘nun üzerindeyse satın alma maliyetini ancak
normal kullanım süresi boyunca dağıtarak vergiden düşebilirsiniz. Örneğin bir bilgisayar için bu süre 3 yıldır.

Diğer reklam harcamalarını 11.2.8 maddesinde toplamı hesaplayarak
girebilirsiniz. Bunlar, örneğin işyeri temsilciliği aidatı veya yanlış ödeme
nedeniyle işvereninize geri ödemeniz gereken paralardır.
Belli meslek grupları için sabit reklam harcamaları tutarları
11.2.9 maddesinde özel sabit reklam harcamaları tutarı hakkınızın bulunduğu meslek grupları listelenmiştir.
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8. Adım: Olağanüstü masraflar
Bunlar arasında günlük harcamalar veya kaçınılmaz maliyetler bulunmaz. Bazı olağanüstü masraflarda katılım payını sizin karşılamanız
gerekir. Bunları L 1ab formunda, 2.1-2.4 maddelerinde bulabilirsiniz.
Katılım payı bulunmayanları 2.5-2.12 maddelerinde girebilirsiniz.
Katılım payı bulunan olağanüstü masraflar
■■ Kür için yapılan harcamalar
■■ Hastalık harcamaları
■■ Maksimum 10.000 Euro‘ya kadar cenaze ve mezar taşı harcamaları
■■ Huzurevi veya bakımevi ve evde bakım harcamaları
■■ Evlatlık edinme ve suni döllenme harcamaları
■■ İstisnai durumlarda yakın akrabalara yapılan destek ödemeleri; örneğin yetişkin çocukların gelirsiz ebeveynlerin hastalık harcamalarını
veya bakım harcamalarını karşılamaları gerektiğinde
Katılım payının miktarı gelirlerinize bağlıdır. Forma masraf karşılıkları
ve ek ödemeler hariç her zaman toplam tutarı girin. Buna karşılık katılım payı vergi dairesi tarafından otomatik olarak düşülür.
Katılım payı bulunmayan olağanüstü masraflar
Bunlar arasında afet hasarları ve minimum yüzde 25 oranında engellilik bulunur. 2.5 maddesine, örneğin sel baskınından sonra uğradığınız
temizlik çalışmaları harcamaları girilir.
Yüzde 25‘ten itibaren engellilik ve diyet bakımı: Engelliliğinizin vergide dikkate alınabilmesi için resmi olarak belirlenmiş olması gerekir:
iş gücü kaybının derecesine dair belge. Eşinizin engelliliği de vergide
dikkate alınabilir.
Bu konudaki önkoşullar şunlardır:
■■ AVAB hakkınız var
■■ AVAB hakkınız yoksa: Takvim yılında 6 aydan daha uzun süre
evlisiniz veya kayıtlı bir beraberlik içindesiniz ve eşinizin geliri 6.000
Euro‘dan fazla değil

www.arbeiterkammer.at

Ebeveynler için: L 1k Eki
1. Adım: Familienbonus Plus
Bu indirim tutarı, siz veya eşinizin aile yardımı aldığınız her bir çocuk
için 1.500 Euro‘ya kadar vergi alacağı getirebilir. Tutar:

■■ 18. yaş doluncaya kadar: Ayda 125 Euro
■■ Reşit çocuklarda: Ayda 41,68 Euro
Çocuklarınız Avusturya‘da değil AB‘de, bir AET devletinde veya İsviçre‘de mi yaşıyor? Bu durumda Familienbonus Plus endekslenir.
Bölüşüm
Familienbonus Plus‘ı kendiniz ve eşiniz arasında bölüştürebilirsiniz.
Bu nedenle her biriniz ayda ve çocuk başına 62,50 Euro veya 20,84
Euro vergi indirimi hakkına sahip olabilir.
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Bölüşüm, her ikinizin de yılda 11.000 Euro‘nun üzerinde
vergilendirilebilir gelire sahip olması durumunda mantıklıdır.
İpucu: FinanzOnline-Check

Ayrı yaşayan ebeveynlerde bölüşüm
Nafaka ödüyorsanız ve nafaka tutarında indirim hakkınız varsa Familienbonus Plus‘tan yararlanabilirsiniz. Hem de UHAB hakkına sahip
olduğunuz her ay yararlanabilirsiniz. Her ebeveynin Familienbonus‘un
yarısına hakkı vardır; farklı anlaşmalar yapmak mümkündür.
Familienbonus Plus talebinde bulunmak
Familienbonus Plus‘ı ekteki L 1k formuyla talep edebilirsiniz. Özel bölüşümler için L 1k – bF eki de mevcuttur.

2. Adım: Nafaka ödemeleri
Ortak hanede yaşamayan ve aile yardımı almadığınız bir çocuk için
nafaka tutarında indirim (UHAB) hakkınız vardır.

Sadece nafaka ödemeleri yaptığınızı kanıtladığınız aylar için
UHAB talebinde bulunabilirsiniz.
UHAB aylık tutarı:

■■ 1 çocuk için: 29,20 Euro
■■ 2 çocuk için: 73 Euro
■■ Her bir sonraki çocuk için: + 58,40 Euro
3. Adım: Çocuklar için olağanüstü masraflar
Yurtdışı meslek eğitimi
Çocuğunuz ikamet yerinin dışında bir eğitim (okul, stajyerlik, üniversite
eğitimi) almak zorundaysa belli koşullarda aylık 110 Euro‘luk bir vergi
muafiyeti hakkınız vardır.
Çocukta engellilik ve diyet bakımı
Çocuğunuzun engelliliği veya özel bir diyetle beslenme zorunluluğu resmi olarak onaylanmış olmalıdır. Başvuru için:
www.sozialministeriumservice.at
Yüzde 25 ila 49 engellilikte maliyetler: Bu bölümde engellilikten kaynaklanan hastalık harcamalarını ve yardımcı araçlar ve katılım paysız
tedavilerin harcamalarını vergiden düşebilirsiniz. Ayrıca sabit tutarlı
vergi muafiyetleri vardır.
Diyet bakımı: Çocuğunuza doktorun reçete ettiği bir diyet verilmesi
gerekiyorsa diyet bakımına yönelik sabit tutarlı bir vergi muafiyeti talep
edebilirsiniz.
Yüzde 50‘den itibaren engellilik: Bu durumda daha yüksek bir aile
yardımı hakkınız vardır. Gerçek harcamalarınızı talep edebilir veya 262
Euro tutarında aylık bir vergi muafiyeti isteyebilirsiniz. Her iki durumda
bakım parası mahsup edilir. Ayrıca örn. yardımcı araçlar, tedaviler, engelliler atölyelerine yönelik masraflarını vergiden düşebilirsiniz.
Tek Ebeveynlerde Çocuk Bakımı Masrafları
Bunları katılım payınızla birlikte vergide talep edebilirsiniz.

Hedef: ANV Formunuzu Teslim Etme
1. Adım: Banka hesabı bilgileri
Son ANV başvurunuzda beri değişmişlerse veya ilk kez ANV başvurusunda bulunuyorsanız banka hesabı bilgilerinizi sağlamanız gerekir.

2. Adım: Katılım payı belgesi
Katılım payı belgesinde ANV‘de dikkate alınan belli özel harcamalar,
reklam maliyetleri ve olağanüstü masraflar bulunur. Katılım payı belgesi
vergi dairesi tarafından bir sonraki yıl için oluşturulur; ANV 2020 için bu
yıl 2022‘dir.

3. Adım: İmza ve Teslim
Başvurunuzu daha sonra gelir vergisi belgesiyle karşılaştırabilmeniz için imzalanan formların bir kopyasını alın.
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Gelir vergisi belgesi
Vergi dairesinden aldığınız gelir vergisi belgesini hemen
inceleyin! İtiraz etmek için bir ay vaktiniz var.
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