AZ ADÓZÓ ADATAI:

__________________________
(az adózó családi és utóneve)

__________________________
(lakóhelyi adatok: település, utca, házszám)

__________________________
(postai irányítószám, település)
Adószám

__________________________
(illetékes pénzügyi hivatal)

KÉRELEM
a személyi jövedelemadó egy részének adomány céljára való elkülönítésére

A jogosult neve illetve elnevezése

A jogosult adószáma

Kelt: _____________________, _________________napján

Százalék (%)

__________________________
az adózó aláírása

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ EGY RÉSZÉNEK ADOMÁNY
CÉLJÁRA VALÓ ELKÜLÖNÍTÉSÉHEZ
Az adózó rezidens A személyi jövedelemadóról szóló törvény – ZDoh-2-vel való összhangban
kérelmezheti, hogy jelen törvény alapján az éves adóalapba beszámított jövedelemre kivetett
személyi jövedelamadót
0,5%-ig közhasznú célra, politikai pártok, reprezentatív
szakszervezetek finanszírozására különítsék el. Közhasznú rendeltetésnek minősülnek a
humanitárius (beleértve az emberi jogvédelmet is), természeti és civillizációs
szerencsétlenségekre, fogyatékkal élőknek, jótékonysági, ökológiai, kulturális, sport, vallási
és más célra célokra szánt adományok, melyek a Szlovéniában élő rezidensek tevékenysége
körében kerülnek elvégzésre, melyek külön előírások szerint a felsorolt tevékenységek
végzése céljából alakultak, mint nonprofit tevékenységek, és melyeknek külön törvénnyel
vagy ezen tevékenységek végzése miatt külön törvénnyel, különleges státuszt határoztak
meg, vagy úgy van meghatározva, hogy tevékenységük közérdekű vagy jótékonysági. Fenti
bekezdésben foglaltak szerint nem minősülnek jogi személynek azon jogi személy rezidensei,
akik megalapították őket, vagy amelyeknek tagjai közjogi jogi személyek.
A jogosultak, akiknek fel lehet ajánlani a személyi jövedelemadó egy részét, a Személyi
jövedelemadó egy részének adomány céljára való elkülönítéséről szóló Rendeletben vannak
meghatározva, a jegyzék (a jogosultak nevével illetve és adószámával) a Szlovén
Köztársaság Pénzügyi Hivatala honlapján van közzé téve:
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/
Az adózó az egyes jogosultaknak a személyi jövedelemadó 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% vagy
0,5% -át adományozhatja, de ezek végösszege nem haladhatja meg a személyi jövedelemadó
0,5% -át.
Az adózó a felajánlás iránti kérelmet bármikor benyújthatj az eDavki, rendszeren keresztül
írásban vagy szóban jegyzőkönyvbe foglalva a pénzügyi hatóságnál.
A pénzügyi hatóság figyelembe veszi a hatályos kérelmeket, melyekkel azon év december 31én rendelkezik, mely évre kivetik a személyi jövedelemadót. A kérelem addig a pillanatig
érvényes, amíg a pénzügyi hatóság megkapja az új kérelem vagy visszavonás iránti kérelmet.

