DARUJTE 2% z daní

Darovaním svojich 2% z daní za rok 2018 podporíte aktivity Slovenského zväzu ochrancov
prírody a krajiny. Patrí k nim najmä organizovanie táborov ochrancov prírody, organizovanie
seminárov, prednášok, odborných exkurzií, budovanie náučných chodníkov a iné formy
praktickej ochrany prírody. Naša činnosť je určená a dostupná širokej verejnosti. Za Vašu
podporu Vám vopred ďakujeme!
Postup krokov ako darovať 2% z daní
Pre zamestnancov
1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov
na daň.
2. Potom ho požiadajte, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej
zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa
poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
4. Prečitajte si celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje. Do Vyhlásenia
okrem osobných údajov doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na
daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie
1. V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1
prijímateľa, vložte sem naše údaje (nájdete v priloženom Vyhlásení).
2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového
priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na Váš daňový úrad.
Právnické osoby
1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom,
minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna
suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete
aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na
jedného prijímateľa.
3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0%
(2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Uveďte sem naše údaje (sú uvedené v
našom tlačive Vyhlásenie.
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového
priznania na váš daňový úrad (do 31.3.2019).

