1. MELLÉKLET

1. NEM-REZIDENS ADÓZÓ ADATAI

(családi-és utónév)

(adószám)

(a lakóhely adatai: település, utca, házszám)

(e-mail cím)

(postai irányítószám )

(telefonszám)

illetve

(azonosítószám)

Rezidens ország:
KÉRELEM
más jövedelemből származó adóalap csökkentése iránt
2. AZ ADÓFIZETŐ ADATAI

A fizető megnevezése

A fizető címe illetve székhelye
(település, utca. házszám, postai
irányítószám)

Adószáma

3. KAPOTT JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ ADATOK
Sorszám

Jövedelem
kifizetésének
dátuma

MF-FURS obr. ZAH

Jövedelem
típusa

Jövedelem
( EUR-ban )

Adólevonás
( EUR-ban)

4. TÉNYLEGES KÖLTSÉGEKRE ILLETVE JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ ADATOK, MELYEK
CSÖKKENTIK AZ ADÓALAPOT
Sorsz.

Költségek/jövedelmek megoszlása (leírás)

Összeg
( EUR-ban)

5. ADATOK A TRANZAKCIÓS (SZEMÉLYES) SZÁMLÁRÓL
A túlfizetett adólevonást az alábbi tranzakciós (személyes) számlára kérem átutalni, mel ynek
száma:

* * *.*
6. MELLÉKLETEK
Mellékletek (dokumentumok illetve bizonyítékok összeírása, melyeket az adózó a kérelemhez
mellékel):
1.
2.
3.
4.
5.

Kelt:___________________, ________________napján

MF-FURS obr. ZAH

_________________

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MÁS JÖVEDELEMBŐL SZÁRMAZÓ ADÓALAP CSÖKKENTÉSE IRÁNTI
KÉRELEMHEZ

1.

BEVEZETÉS

(1)

A más jövedelemből származó adóalap csökkentése iránti kérelmet a nem-rezidens adózó
nyújtja be (a folytatásban: adózó) abban az esetben, amikor adóalap csökkentést érvényesít:
az önkéntes saját eszközhasználatának pótdíjából a tényleges költségek
érvényesítése miatt, abban az esetben, amikor az önkéntes szervezet, mint adófizető
az önkéntes munkával kapcsolatos saját eszközhasználatért kifizetett pótdíjból, az
önkéntességet szabályozó törvénnyel összhangban kiszámítja, levonja és befizeti az
adólevonást. A kérelmet akkor kell benyújtani, amikor az önkéntes munkával
kapcsolatos saját eszközhasználat miatti tényleges költségek évente meghaladják a
Szlovén Köztársaságban foglalkoztatottak havi átlagfizetésének 20 %-át az elmúlt
naptári év januárjára vonatkozóan,
azon költségekért, melyek közvetlenül összefüggnek a Fulbright csereprogramban
való részvétellel; ilyenek a bérleti díjak, útiköltségek, kiegészítő egészségbiztosítás,
tanulmányhoz szükséges irodalom, a vendéglátó intézményhez való hozzájárulás és
minden más kiadás, mely közvetlen kapcsolatban áll nevezett csereprogramban való
részvétellel, így a napi díjak a Szlovén Köztársaság Kormánya és az Egyesült
Államok között kötött Egyetértési Memorandum a Fulbright csereprogramban. A
Fulbright csereprogram jogcímen szerzett jövedelmet illetve költségtérítést általában a
Szlovén Köztársaság Humánerőforrás Fejlesztési és Ösztöndíj Közalapítvány fizeti ki,
amely mint adófizető kiszámítja, levonja és befizeti az adólevonást.
(2)

A kérelmet az adóhatósághoz kell benyújtani a jövedelem kifizetése napjától számított
hét napon belül.

2.

A NEM-REZIDENS ADÓZÓ ADATAINAK BEÍRÁSA

(1)

Be kell írni a nem–rezidens adózó általános azonosító adatait: a családi-és utónevet, az
adószámot illetve az azonosítószámot (ha az adózónak nincs szlovén adószáma), a lakóhely
címét, az e-mail címet, valamint a rezidens országot..

3.

AZ ADÓFIZETÓ ADATANAK BEÍRÁSA

(1)

Az adózó beírja az adófizető adatait, az önkéntes szervezetet, amely kifizette saját eszközei
használatáért járó pótdíjat, legyen az a Szlovén Köztársaság Humánerőforrás Fejlesztési és
Ösztöndíj Közalapítványa, amely kifizette neki a Fulbright csereprogram jövedelmet, éspedig
az adófizető megnevezését, címét illetve székhelyét, valamint az adófizető adószámát.

(2)

Az adózó az egyes kérelemben érvényesítheti az adófizető egyikétől kapott jövedelemből
származó adóalap csökkentést.

4.

A KAPOTT JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ ADATOK BEÍRÁSA

(1)

Az adózó beírja a »Jövedelem kifizetésének dátumát« (ÉÉÉÉ.hh.nn).

(2)

Az adózó a »Jövedelem típusa« oszlopba beírja a jövedelem típusának megjelölését:
- 6500 – Pótdíj az önkéntes saját eszközhasználatáért
- 6700 – Fulbright csereprogramból származó jövedelem.

(3)

Az adózó a »Jövedelem (EUR-ban)« mezőbe beírja a kapott jövedelem teljes összegét, az
adólevonás csökkentése nélkül, euróban, két tizedesjegyre kerekítve.

(4)

Azt az adóösszeget, amelyet az adófizető levont a kifizetett pótdíjból az önkéntes saját
eszközeinek használatáért illetve a Fulbright csereprogram jövedelméből, az adózó az
»Adólevonás (EUR-ban)« mezőbe írja be.

5.

TÉNYLEGES KÖLTSÉGEKRE ILLETVE JÖVEDELEMRE
BEÍRÁSA, MELYEK CSÖKKENTIK AZ ADÓALAPOT

(1)

Az adózó a »Költségek/jövedelmek megoszlása (leírás)« mezőbe beírja a nevére szóló
kifizetett számlákra vonatkozó adatokat: számla dátuma, szállító megnevezése a vásárlás
vagy szolgáltatás specifikációját, illetve felsorol más, adóalapot csökkentő, kapott jövedelmet
igazoló dokumentumot (pl. Fulbright csereprogram jogcímből származó költségfedezésre
vonatkozó igazolást). A sort 3. oszlopból származó jövedelem sorszámával kell jelölni..

(2)

Az adózó az »Összeg (EUR-ban«) oszlopba a felsorolt számlák illetve más bizonyítékok
alapján euróban írja be a költségeket, illetve a jövedelmet, két tizedesjegyre kerekítve.

6.

A TRANZAKCIÓS (SZEMÉLYES) SZÁMLÁRA VONATKOZÓ ADATOK

(1)

Az adózó beírja a tranzakciós (személyi) számla számát, melyre a túlfizetett adólevonás
visszafizetését igényli.

7.

MELLÉKLETEK BEÍRÁSA

(1)

Az adózó a kérelemhez mellékeli azokat a számlákat, melyekkel érvényesíti az önkéntes
munkával kapcsolatos saját eszközhasználatának tényleges költségeit illetve megfelelő
igazolásokat az összes költségre és jövedelemre vonatkozóan, melyek közvetlenül
kapcsolódnak a Fulbright csereprogramban való együttműködéshez.

VONATKOZÓ

ADATOK

