
Ezeket a lépéseket kövesd személyi jövedelemadód 2% (3%) felajánlásához, ha olyan 
munkavállaló vagy, aki február 15-ig kérvényezte munkáltatójától a 
jövedelemadójából származó adóelőleg éves elszámolását: 
 
 

1. Február 15-ig kérd meg munkaadódat, hogy végezze el az adóelőleg éves elszámolását 
(Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb). 

 
 2. Egyúttal kérvényezd az adó befizetéséről szóló igazolás kiállítását (Potvrdenie o 

zaplatení dane). 
 

 3. Ebből az igazolásból megtudható az adó befizetésének dátuma és kiszámítható: 
a) a befizetett adó 2%-a; ez az a maximális összeg, amely a Firesz – Duna 
Mente számára felajánlható, amennyiben 2020-ban nem végeztél önkéntes 
tevékenységet, vagy kevesebb, mint 40 órát önkénteskedtél. 
Ez az összeg min 3,00 € kell legyen. 

 

b) az adó 3%-a, amennyiben 2020-ban legalább 40 órát önkénteskedtél 
valahol, és erről igazolást is kapsz az adott szervezet(ek)től, ahol 2020-ban 
önkénteskedtél. (Nem feltétel a Firesznél való önkéntes munka). 

 
 4. A Firesz – Duna Mente megtalálható a 2%-ra jogosultak 2021-es évi listáján. (Zoznam 

prijímateľov na rok 2021) 
 

 5. Olvasd el az adófelajánlási nyilatkozat (Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3%) 
zaplatenej dane) hátoldalán található útmutatót. 

 
6. Töltsd ki az adófelajánlási nyilatkozat űrlapját (Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 

2 % (3%) zaplatenej dane), megadva a felajánlásra kiszámolt összeget is. 
A nyilatkozat Firesz – Duna Mente adataival ellátott űrlapját innen is letöltheted. 
 

● Ha nem áll módodban letölteni, akkor a saját adataidon kívül, kérünk tüntesd fel a 
következő adatokat: 

 
IČO: 42203546 (jobbra igazítva kell beírni)  
Právna forma: občianske združenie  
Obchodný názov: Firesz – Duna Mente  
Sídlo: Pevnostný rad 4643/22B, 945 01, Komárno 

 
7. Április 30-ig küldd el – postázd vagy add be – a lakóhelyed szerinti adóhivatalba 

a kitöltött űrlapokat*** (Potvrdenie o zaplatení dane és Vyhlásenie o poukázaní sumy 
do výšky 2 % (3%) zaplatenej dane). 

 
8. ***Ha az adód 3%-át ajánlod fel, szükséges az adóbevallásodhoz mellékelned a 

minimum 40 óra önkéntes tevékenységről szóló igazolást is. 
 

9. Az adóhivatal a fentiek teljesítése után a törvényileg megszabott 90 napon belül 
átutalja a felajánlott összeget a kedvezményezett szervezetnek. 

 
Megjegyzés: 
A kedvezményezett IČO számát jobbra rendezve kell a megfelelő mezőbe beírni.  

 A Firesz – Duna Mente nem rendelkezik SID-del, ezért azt a mezőt üresen kell hagyni. 

http://firesz.sk/2-szazalek/

