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Tisztelt Szülők és Iskolabarátok! 

Alapszervezetünk választmányának határozata értelmében azzal a kéréssel fordulunk 

Önökhöz, hogy az államháztartásba már egyébként is befizetett adójuk 2 % -ával 

rendelkezzenek törvényadta joguk szerint és ne hagyják azt veszni. Egyúttal szeretnénk 

megkérni Mindannyiukat, hogy a fent nevezett kereseti – társasági adórésszel támogassák 

alapszervezetünkön keresztül Gyermekeink iskolában folyó oktatását! 

A 2%-os adóból befolyt összeg nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a szövetségünk anyagilag 

támogassa: 

- gyermekeink szakköri tevékenységét,  

- versenyeken való részvételüket,  

- széles látogatottságú iskolai rendezvények megszervezését 

- az iskola épületében végzett fejlesztéseket, stb. 

 

Szövetségünk alapszervezete – ezáltal az iskola számára minden ilyen módon eljuttatott euró 

nagy segítség, Önöknek pedig a következő néhány lépés megtétele teljesen térítésmentes. 

Kérjük, ossza meg levelünket barátaival is! 

 

Köszönjük, hogy adója 2%-ával támogatja alapszervezetünket. 

 

Tankó Albert, az alapszervezet elnöke 
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Az alábbiakban összefoglaltuk, mit kell mindössze megtenniük ahhoz, hogy adójuk 2%-a jó 

helyre kerüljön: 

 

1. 2020. február 15-ig kérje meg a munkáltatót, hogy végezze el a befizetett adóelőleg 

éves elszámolását. 

2. Kérelmében kérje meg a munkáltatót, hogy adjon ki adóbevallási visszaigazoló űrlapot 

-  Potvrdenie o zaplatení dane  

3. Ebből  megtudhatja az adóbefizetés dátumát és kiszámítja: 

a) az Ön által fizetett adó 2%-a - ez a maximális összeg, amit 2019-ben  adhat, ha 

önkéntes alapon nem dolgozott, vagy ha önkéntes alapon 40 óránál kevesebbet 

dolgozott. Ennek az összegnek azonban legalább 3 eurónak kell lennie. 

b) az Ön által fizetett adó 3%-a, ha 2019-ben legalább 40 órát dolgozott önkéntes 

alapon, és ennek igazolását megszerezte azon szervezettől, amelyben önkéntesen 

dolgozott 2019-ben. 

4. Válasszon ki egy címzettet a címzettek listájából: 2% 2019-re. Vyhlásenie 2% 2019.pdf 

Esetünkben ez a Združenie maďarských rodičov na Slovensku, gymnázium a základná škola 

Sándora Máraiho s VJM, 04174 Košice, Kuzmányho 6, IČO:356263560093,  

5. Olvassa el figyelmesen a teljes nyilatkozatot.  

6. Adja meg a nyilatkozatban  a kiválasztott címzett adatait, valamint azt az összeget, 

amelyet oda szeretne adni. 

7. Ha értesíteni kívánja a címzettet arról, hogy elküldte neki adója 2% / 3%-át, kérjük, 

jelölje be a megfelelő kockában, hogy elküldje adatait (név és cím ... NEM az elküldött 

összeget) 

8. Mindkét formanyomtatványt, azaz a Nyilatkozatot az Igazolással együtt, 2020. április 

30-ig kell eljuttatni az adóhivatalhoz *** - a címet itt találja:  

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-

miestnej-prislusnost  

 *** Ha  az adó 3%-át adja, akkor a nyilatkozat és az igazolás kötelező melléklete a  legalább 

40 órányi önkéntes tevékenység igazolása!!! 

 

  

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=311d9d430f&attid=0.3&permmsgid=msg-a:r-3094838244340314507&view=att&disp=safe&realattid=f_js02ud1o2
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
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Vážení Rodičia a Priatelia školy! 

 

V zmysle rozhodnutia výboru ZO sa na vás obraciam so žiadosťou o prehodnotenie možnosti 

darovať 2 % Vašej už zaplatenej dane našej organizácii, teda bezprostredne našim – Vašim 

deťom. Suma získaná z 2% daní značne prispieva k tomu, aby sme mohli finančne 

podporovať: 

- Krúžkovú činnosť našich detí,  

- Účasť detí na súťažiach,  

- Pomáhať pri organizácii školských akcií so širokým spektrom návštevníkov  

- Prispieť k rôznym modernizáciám a výstavbe v budove školy atď. 

 

Každé euro poukázané na účet Združenia maďarských rodičov na Slovensku je pre nás veľkou 

podporou a Vás to nestojí nič. Prosíme Vás, aby ste túto správa postúpili aj Vašim priateľom. 

Ďakujeme Vám, že darovaním 2% Vašich daní podporíte našu ZO a tým všetkých žiakov a 

študentov Gymnázia a ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach.  

 

       Albert Tankó, predseda Združenia 
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Aby sa 2% Vašich daní dostali do správnych rúk, potrebujete spraviť len týchto pár krokov:  

 

1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania 

zaplatených preddavkov na daň 

2. V žiadosti požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení 

dane 

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech 

prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky 

odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. 

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky 

minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktorú 

ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali. 

4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2020. 

5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie. 

6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú 

mu chcete poukázať. 

7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v 

tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však 

poukázaná suma) 

8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na 

daňový úrad    *** – adresu si nájdete tu: 

 https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-

miestnej-prislusnost  

 ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení 

dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! 

 

 

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
http://rozhodni.sk/zoznam-prijimatelov/
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

