Ako prispieť 2% z dane
Dovoľujeme si Vás požiadať o prispenie svojimi 2 % na Občianske
združenie Štvorlístok pre každého, ktoré bolo založené v rámci DSS
Čeláre-Kírť. Bližšie informácie o cieľoch OZ nájdete v stanovách
zverejnených na stránke OZ Štvorlístok pre každého.
Prosíme Vás, informujete o tejto možnosti aj svojich známych, ktorí
by mohli tiež prispieť. V mene OZ „Štvorlístok pre každého“ Vám touto
cestou vopred ďakujeme!!
Ako postupovať?
Zamestnanec
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených
preddavkov na daň a vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo
závislej činnosti“.
Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“ - Na
základe riadku 3 Potvrdenia viete určiť 2% z dane. (Táto suma musí byť minimálne 3,32 €).
Obe tlačivá treba zaslať alebo odovzdať na daňový úrad príslušný podľa miesta
bydliska do 30. apríla v danom roku.
Právnická osoba
2 % z dane môžete poukázať zaregistrovaným prijímateľom, pokiaľ ste v období
napríklad január 2015 - marec 2016 darovali finančné prostriedky daňovníkom, ktorí
nie sú založení za účelom podnikania, najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5
% zaplatenej dane. Tento dar však musí byť určený na rovnaké účely, aké sa
vzťahujú na použitie 2 %. Pokiaľ ste neposkytli dar za vyššie uvedených
podmienok, môžete poukázať len 1,5 % zaplatenej dane.
Daňové priznanie podávate do 31. marca v danom roku.
Priamo v daňovom priznaní uvediete informácie o vybranom prijímateľovi Vašich 2%.
(Výška zaplatenej dane je vo Vašom prípade najmenej 8,30 €.)
V prípade, že právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na
podanie daňového priznania, môže 2% poukázať v tomto predĺženom termíne.
Fyzická osoba
Daňové priznanie podávate do 31. marca v danom roku.
Priamo v daňovom priznaní uvediete informácie o vybranom prijímateľovi Vašich 2%.
(Podiel zaplatenej dane je vo Vašom prípade najmenej 3,32 €.)

Údaje, ktoré potrebujete zapísať, nájdete v prílohe (Vyhlásenie...).

