
 

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ EGY RÉSZÉNEK ADOMÁNY 
CÉLJÁRA VALÓ ELKÜLÖNÍTÉSÉHEZ 

 

 
A személyi jövedelemadóról szóló törvény - ZDoh-2. 142. cikkely és a COVID-19 járvány második 
hullámának (a továbbiakban: ZIUPOPDVE) következményeinek enyhítését elősegítő intervenciós 
intézkedésekről szóló törvény 60. cikkely értelmében a rezidens adózó a személyi jövedelemadó 
legfeljebb 1% -át kérheti, A személyi jövedelemadót szabályozó törvény alapján megállapított, az éves 
adóalapba bevont jövedelemből az adományok kedvezményezettjeit finanszírozzák. 
 
A személyi jövedelemadó az évre történő felosztásából származó adományok kedvezményezettjei azok 
a nem kormányzati szervezetek, politikai pártok, reprezentatív szakszervezetek, bejegyzett egyházak, 
vallási közösségek és iskolaalapok vagy óvodaalapok, amelyek az előző év december 31-én 
megfelelnek a ZDoh-2 142. cikkelyébenben foglalt feltételeknek. 
 
A ZDoh-2 142. cikkének második bekezdése ellenére a személyi jövedelemadó egy részének 
felosztására szolgáló adományok kedvezményezettjei: - azok a nem kormányzati szervezetek is 
amelyek a nem kormányzati szervezetekre irányadó törvénynek megfelelően rendelkeznek, nem 
kormányzati szervezet státusszal, be vannak jegyezve a közérdekű nem kormányzati szervezetek 
nyilvántartásába, és ezt a státuszt az előző év december 31-én szerezték meg. Tárgyév június 30-ig 
bekerülnek a kormányzati szervezetek nyilvántartásába  
 
A nem kormányzati szervezetek azok a nem kormányzati szervezetek, amelyek a nem kormányzati 
szervezetekre irányadó törvénynek megfelelően közérdekű nem kormányzati szervezet státusszal 
rendelkeznek. 
 
A politikai pártokat, reprezentatív szakszervezeteket, bejegyzett egyházakat és más vallási 
közösségeket olyan szervezeteknek kell tekinteni, amelyek politikai párt, reprezentatív szakszervezet 
vagy bejegyzett egyház és más vallási közösségek státusszal rendelkeznek a politikai pártokra, a 
reprezentatív szakszervezetekre vagy a vallásszabadságra vonatkozó törvényeknek megfelelően. 
 
A fent felsorolt kedvezményezetteken kívül magánszemély adóalany az oktatás és képzés 
szervezéséről és finanszírozásáról szóló törvény (ZOFVI) 135. Törveny rendelkezése alapján az 
iskolaalapba fordíthatja az adományok után fizetett jövedelemadó egy részét. Egyéni lakos 
adományának legfeljebb 0,3%-ának kedvezményezettje lehet iskolai vagy óvodai alap is, amely az 
alapból a szociálisan kevésbé előrehaladó környezetből származó gyermekeket, tanulókat és 
hallgatókat is juttatja. Az oktatásért felelős Minisztérium évente egy alkalommal tájékoztatást ad a 
Pénzügyminisztériumnak a támogatásban részesülők listájának elkészítéséhez szükséges forrásokról. 
 
Azon adományok kedvezményezettjeinek listáját, amelyekre a személyi jövedelemadó egy része 
elkülöníthető, meghatározza és közzéteszi a Személyi jövedelemadó egy részének adományokra 
történő felosztásáról szóló rendelet, az aktuális listát (a kedvezményezettek nevével és adószámával) 
a Szlovén Köztársaság Pénzügyi Igazgatóság honlapján teszik közzé. 
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/,  
 
A kérelmet azok az adózók nyújtják be, akik még nem nyújtották be a személyi jövedelemadó egy 
részének kiosztására vonatkozó kérelmüket, valamint azok az adózók, akik törölni vagy megváltoztatni 
szeretnék a már megadott kérelmet. 
 
Az adóalany a személyi jövedelemadó legfeljebb 1% juttathatja el: 
 

-  egyéni kedvezményezett (a ZDoh-2 szerint) a jövedelemadó egy százalékát a legközelebbi 
tized százalékra kerekítve utalhatja ki, így a több kedvezményezettre jutó összes százalék nem 
haladhatja meg a megállapított jövedelemadó 1%-át. 

 
.  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8304
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8304
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8011
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8011
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/


- Egyéni iskolai alapra (ZOFVI szerint) a megállapított jövedelemadó legfeljebb 0,3%-át 
fordíthatja, tized százalékra kerekítve, így a kedvezményezettek és alapok aránya nem 
haladhatja meg az egy százalékot. 

 
Ez azt jelenti, hogy az adóalany a személyi jövedelemadó 0,1% -át, 0,2% -át, 0,3% -át,… vagy 1% -át 
fizetheti az egyéni kedvezményezettnek, és ezek teljes összege nem haladja meg a személyi 
megállapított jövedelemadó 1% -át. 
 
Az adóhatóság figyelembe veszi a személyi jövedelemadó megállapításának év december 31-én 
rendelkezésére álló alkalmazandó követelményeket. A kérelem addig a pillanatig érvényes, amikor az 
adóhatóság új kérelmet kap vagy visszavonja a kérelmet. 
 
 


