Követendő lépések a személyi jövedelemadó 2% (1%) felajánlásához jogi személyek
számára
1. A Firesz – Duna Mente megtalálható a 2%-ra jogosultak 2021-es évi listáján (Zoznam
prijímateľov na rok 2021). Jogi személyek akár több kedvezményezettnek is
felajánlhatják adójuk 1- vagy 2%-át. A felajánlható összeg egy-egy szervezet számára:
min 8,00 €.
2. Számolja ki a befizetett adó 2% (1%)-át; ez az a maximális összeg, amely a
kedvezményezett(ek) számára felajánlható. Felajánlható kevesebb mint 2% (1%) is, de
feltétel, hogy az összeg minimum 8,00 € legyen egy-egy szervezet számára.
FONTOS TUDNIVALÓ:
• Ha a jogi személy (cég) a 2020-as év során, és az adóbevallás és adóbefizetés 2021-es
évi határidejéig (általában március 31.) NEM ADOMÁNYOZOTT az adója minimum
0,5%-a összegében közhasznú célra (bármilyen szervezet számára, nem feltétlenül a
kedvezményezettnek), akkor csupán adója 1%-át ajánlhatja fel. Jeleznie kell
adóbevallásában, hogy adója 1%-át ajánlja fel a IV. rész 3. sorát KITÖLTVE.
•

Ha a jogi személy (cég) a 2020-as év során, és az adóbevallás és adóbefizetés 2021-es
évi határidejéig (általában március 31.) ADOMÁNYOZOTT adója minimum 0,5%-a
összegében közhasznú célra (bármilyen szervezet számára, nem feltétlenül a
kedvezményezettnek), akkor felajánlhatja adója 2%-át. Jeleznie kell az adóbevallás
során, hogy adója 2%-át ajánlja fel (ahogy az elmúlt években), a IV. rész 1. és 2. sorát
KITÖLTVE.

•

A jogi személyek adóbevallásában, a IV. részben 1 kedvezményezett számára vannak
megadva a 2% (1%) felajánlására vonatkozó mezők.

•

Ha szeretné tudatni kedvezményezettjével, hogy számára ajánlotta fel adója 2% (1%)át, az adóbevallás IV. részében az erre vonatkozó mezőben ikszeléssel jelezheti
hozzájárulását adatai elküldéséhez. (Csak a név vagy cégnév, székhely és jogi forma, a
felajánlott összeg NEM kerül elküldésre.)

•

Az adóbevalláshoz szükséges adatok:
IČO: 42203546
Právna forma: občianske združenie
Obchodný názov: Firesz – Duna Mente
Sídlo: Pevnostný rad 4643/22B, 945 01, Komárno

•

Amennyiben több kedvezményezettet választott ki, az adóbevalláshoz mellékeljen egy
következő lapot (az adóbevallási nyomtatvány utolsó oldalán található), és a
fentiekhez hasonlóan tüntesse fel a kedvezményezett minden azonosító adatát, és a
felajánlani kívánt összeget. A 4. mezőben tüntesse fel, hány szervezetet kíván ilyen
módon támogatni.

3. A szabályszerűen kitöltött adóbevallást a megadott határidőig nyújtsa be az
adóhivatalnak (általában március 31-ig), és eddig a határidőig intézze a jövedelemadó
befizetését is.

4. Az adóhivatalnak a megadott adatok és a teljesítendő feltételek ellenőrzése után
törvényileg megszabott 90 napja van a felajánlott összeg átutalására a kiválasztott
kedvezményezett(ek) számára.
Megjegyzés:
A kedvezményezett(ek) számlaszámára nincs szükség, hiszen az adó felajánlásából
származó összeget az adóhivatal juttaja el az adott szervezetnek, nem a felajánló.
Az adóbevalláson kívül az adó 2% felajánláshoz nincs szükség további dokumentumok
benyújtására (mint pl. ajándékozási szerződés másolata stb.), ezek az esetleges
ellenőrzésnél lehetnek fontosak.
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.

