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A jövedelemadó 2%- nak fogadásával kapcsolatos tudnivalók.
A 2020 – as évből származó 2%-os jövedelemadó felajánlása a következő módon történik:
Ha a felajánló természetes személy és az éves jövedelemadó-elszámolását a munkaadója
végzi
ebben az esetben az adózó fél, két darab kitöltött nyomtatványt ad le 2021. április 30-ig, abba
az adóhivatalba, ahová lakhelye szerint tartozik.
Ezek a következők:
V YH L Á S E N I E
o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
(Nyilatkozat a jövedelemadó 2%-ának atutalásáról)
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
(Igazolás a munkaviszonyból származó bevétel után befizetett adóról), ezt az igazolást a
munkaadó adja ki.
A munkaadó által kiállított igazolás tartalmazza a befizetett adó magasságát, amiből
kiszámítható a 2%-os adórész, ez az összeg nem lehet kevesebb mint 3,- €.
Ha a felajánló fizikai személy és adóbevallást ad le
Ebben az esetben az adózó fizikai személynek a jövedelem-adója 2%-ának a felajánlását az
adóbevallásán kell feltüntetnie
A fogadófél adatait és a felajánlott összeg magasságát (ez az összeg nem lehet alacsonyabb
mint 3,- €) az erre megjelölt helyen a fogadófél adatait úgy kell feltüntetni, ahogyan a
közjegyzői kamara megjelentette az általa kiadott névjegyzékben. Ez a névjegyzék
megtalálható a www. notar.sk (Notárske Centrálne Registre)weboldalon.
Az adóbevallás leadási határideje 2021. március 31.
Csak abban az esetben történik meg az adórész átutalása, ha az adó befizetése is megtörtént
március 31-ig.
Ha a felajánló jogi személy
Az adózó jogi személy a jövedelem-adójának 1(2)%-át felajánlhatja több fogadó fél részére
is, csak a felajánlott összeg nem lehet alacsonyabb mint 8,- €/fogadó fél.
Ha az adózó jogi személy 2020 - ban vagy az adóbevallása leadásának határidejéig(2021.
március 31.) nem ajándékozott pénzadományt közhasznú célra bármilyen szervezet részére
(nem fontos regisztrált fogadónak lenni), melynek magassága minimálisan az adójának 0,5%át képezi, akkor az adójának csak a 1%-át ajándékozhatja a fogadó félnek(feleknek). Ha
viszont a 2020 - as évben vagy legkésőbb 2021. március 31-ig adójának 0,5%-át adományozta
közhasznú célra, abban az esteben az adójának 2%-át ajándékozhatja a regisztrált fogadó
félnek(feleknek).
A jogi személyek szintén az adóbevalláson tüntetik fel, a fogadó felet a szükséges adatokkal
( a fogadó fél pontos megnevezése, székhelye, jogi formája, azonosító száma/IČO)/) és a
felajánlott összeg magasságát. A határidő 2021. március 31. Csak abban az esetben utalja az
adó hivatal a felajánlott adórészt, ha az adóbefizetés is megtörtént március 31-ig.

Azok az alapszervezeteink, akik ismét a Szövetség Központi Irodáján keresztül
óhajtják a 2% - os adórészt fogadni azok számára az eljárás a következő:
A fent említett nyomtatványokban fogadó félként a SZMSZSZ OT adatait tüntetik fel.
ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI – (a fogadó fél adatai)
IČO – 35626356 ezt a számot jobbról balra írjuk
Právna forma( a szövetség jogi formája) - OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno(názov) - a Szövetség megnevezése
Združenie maďarských rodičov na Slovensku - Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
Sídlo(székhely)
Ulica(utca) –Zoltána Kodálya číslo(házszám) – 777
PSČ (irányítószám) – 924 01
obec(község) – Galanta
Továbbá az ajándékozó leadja annak az alapszervezetnek az általa kitöltött becsületbeli
nyilatkozatot, amelyik alapszervezetet kívánja támogatni.(lásd a 1. sz. mellékletet). Az
alapszervezet elnöke vagy az általa megbízott személy a becsületbeli nyilatkozatok alapján
kitölti az összegző táblázatot és elküldi a Szövetség Központi Irodájába.
A táblázat mellé kérjük csatolni a Központi Iroda számlájára befizetett 2020/21 – es tanév
tagdíjáról szóló igazolás fénymásolatát.(póstai szelvény vagy banki kivonat fénymásolata)
Cím: Ústredná kancelária ZMRS ÚR
SZMSZSZ KT Központi Iroda
Takács Zsuzsa,
P.O.BOX 2
946 03 Kolárovo
Bővebb információ a 0908 734 971 vagy a 035 7775056 – os telefonszámokon kérhető.

