Tisztelt Szülők, volt Diákok, Iskolabarátok!
Kérjük támogassák iskolánkat a 2 %-os jövedelemadó felajánlásával!
A jövedelemadó 2%- nak fogadásával kapcsolatos tudnivalók.
A 2017 - es évből származó 2%-os jövedelemadó felajánlása a következő módon történik:
Ha a felajánló fizikai személy és az éves jövedelemadó-elszámolását a munkaadója végzi
ebben az esetben az adózó fél, két darab kitöltött nyomtatványt ad le 2018. 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 3,32 €.
Akik igénylik a bónuszt az adóalapot a 2%-hoz le kell csökkenteni a bónusz összegével.
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 3,32 €) az erre
megjelölt helyen pontosan meg kell határozni úgy, ahogy a közjegyzői kamara megjelentette az általa kiadott
névjegyzékben. Ez a névjegyzék megtalálható a www.rozhodni.sk weboldalon.
Az adóbevallás leadási határideje 2018. március 31.
Csak abban az esetben lehetséges az adórész átutalása, ha az adó befizetése is megtörténik március 31-ig.
Ha a felajánló jogi személy
Az adózó jogi személy a jövedelem-adójának 1,5% -2%-át felajánlhatja több fogadó fél részére is, csak a felajánlott
összeg nem lehet alacsonyabb mint 8,30 €/fogadó fél.
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 2018. március 31. Csak abban az esetben utalható a felajánlott adórész, ha az adóbefizetés
is megtörtént március 31-ig.
Ha a felajánló „Nyilatkozatot” ad le a jövedelemadó 2%-ának atutalásáról
V YH L Á S E N I E
o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Ha a felajánló személy adóbevallást nyújt be:
Fizikai személyek:
-az „A tipusú“ nyomtatvány VIII. részét - FO typ: A (VIII. ODDIEL)
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
-a „B típusú“ nyomtatvány XII. részét – FO typ: B (XII. ODDIEL)
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
Jogi személyek:
- az adóbevallás IV. Fejezetét (IV. Časť)
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby
töltik ki, attól függően, hogy 1,5 vagy 2%-ot adományoznak a fogadó félnek/feleknek.
Mi a teendő abban az esetben, ha a felajánló személy az iskolánknak szeretné felajánlani adója 2 %-át?
A fentemlített nyomtatványokban fogadófélként a Klub absolventov a priateľov Spojenej školy s vyuč. jaz. maď. v
Senci , IČO 42183537 adatait tüntetik fel.
ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI – (a fogadófél adatai): Klub absolventov a priateľov Spojenej školy s vyuč. jaz.
maď. v Senci , IČO 42183537 adatait tüntetik fel. ezt a számot balról jobbra írjuk
Právna forma( a szövetség jogi formája) - OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno(názov) - a Szövetség megnevezése Klub absolventov a priateľov Spojenej školy s vyuč. jaz. maď.
v Senci.
Sídlo(székhely) SENEC,
Ulica(utca) – Lichnerova číslo(házszám) – 71
PSČ (irányítószám) – 903 01 obec(község) – Senec

