POSTUP AKO DAROVAŤ 2% z DANÍ
Veľmi pekne Vám ďakujeme, že ste sa aj tento rok rozhodli pomôcť OZTobiaskovi
Demian-u prostredníctvom
Vašich 2% z daní.
1. Ak ste zamestnanec:
V lehote do 15.02.2021 musíte Vášho zamestnávateľa (mzdovú účtovníčku) požiadať o tlačivo - tzv.
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (viď. Príloha, ďalej len „Potvrdenie o zaplatení dane“).
Na základe tohto Potvrdenia o zaplatení dane vyplníte tlačivo – tzv. Vyhlásenie o poukázaní podielu
zaplatenej dane z príjmov (viď. Príloha, ďalej len „Vyhlásenie“), ktoré sme Vám poskytli, a
to nasledovne:
•
•
•
•
•

vyplníte svoje osobné údaje,
do riadku č.12 vpíšete sumu z riadku č.24 z Potvrdenia o zaplatení dane,
do riadku č.13 vypočítate 2% z predošlej sumy (0,02 x predošlá suma) a zaokrúhlite na
eurocenty NADOL - teda OPÍŠETE sumu s dvomi miestami za desatinnou čiarkou.
NEzaokrúhľuje sa matematicky!,
do riadku č.14 vpíšete dátum z riadku č.26 z Potvrdenia o zaplatení dane. Ak v Potvrdení o
zaplatení dane nie je uvedený žiaden dátum, vpíšete dátum 31.03.2021,
v spodnej časti uvediete napr. miesto bydliska, dátum vyplnenia Vyhlásenia a vlastnoručne sa
podpíšete.

Takto vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane sa doručuje Daňovému úradu (osobne
alebo poštou) v lehote do 30.04.2021.
Odovzdávajú sa oba papiere súčasne!
Radi ich odovzdáme za Vás – v takomto prípade nám prosím doručte originály oboch papierov a my
ich za Vás doručíme Daňovému úradu.
2. Ak ste SZČO (živnostník) alebo PO (právnická osoba), v takom prípade sa údaje o občianskom
„Tobias“ vpisujú priamo do daňového priznania do príslušného oddielu, a to nasledovne:
združení DEMIAN
Obchodné meno (Názov): OBČIANSKE
TOBIAS
ZDRUŽENIE DEMIAN
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
IČO: 42304113
50628682
Sídlo: GENERÁLA
SVOBODUč.1094/15,
KUBÍN 026 01
HRONSKÁ BREZNICA
111, 966DOLNÝ
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Zo srdca Vám ďakujeme,
Tobiasko azdruženie
rodičia Demian
Občianske
Hronská Breznica

Martin Pap, e-mail: tino.pap@gmail.com, tel.č.: 0907/292 734, adresa: Malachovská cesta 99, Banská Bystrica, PSČ 974 05
Lucia Pap Pressburgerová, e-mail: lucia.pressburgerova@gmail.com, tel.č.: 0949/617 379, adresa: Gen. Svobodu 1094/15,
Dolný Kubín, PSČ 026 01

