Údaje a postup krokov na poukázanie 2% (prípadne 3% alebo 1%) zaplatenej dane

Údaje potrebné na vyplnenie tlačív:
IČO: 37905830
právna forma: Neinvestičný fond
obchodný názov: Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy, CENAA n.f.
sídlo: Mariánske námestie 31, 010 01 Žilina
2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív podľa toho, kto 2% poukazuje:
ZAMESTNANCI
1. Požiadajte do 15. 02. 2017 vášho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených
preddavkov na daň z príjmu
2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého si
potom viete vypočítať 2% (3%) a vyčítať dátum zaplatenia dane (tlačivo je v prílohe).
3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov (predvyplnené tlačivo je v prílohe).
4. Obe vyplnené tlačivá, Vyhlásenie aj Potvrdenie, doručte do 02.05. 2017 na daňový úrad
podľa vášho bydliska

FYZICKÉ OSOBY
1. V Daňovom priznaní vyplňte kolonky na poukázanie 2% (3%) z dane
2. Vyplnené Daňové priznanie doručte do 31. 03. 2017 na daňový úrad podľa vášho bydliska
Informácia pre zamestnacov a fyzické osoby:
Ak ste odpracovali v roku 2016 aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, máte možnosť či už ako
zamestnanec alebo ako fyzická osoba venovať 3% z dane. Požiadajte organizáciu, pre ktorú
ste pracovali ako dobrovoľník o Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej
práce. Toto potvrdenie (alebo viaceré, ktoré však v súhrne dokladujú minimálne 40 hodín
práce) priložte k Vyhláseniu alebo Daňovému priznaniu.

PRÁVNICKÉ OSOBY:
1. V Daňovom priznaní vyplňte kolonky na poukázanie 1% (2%) z dane
2. Vyplnené Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania,
na Váš daňový úrad
Informácia pre právnické osoby:
Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie Daňového priznania a
zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) nedarovala financie vo výške
minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba
prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane. Vyznačí to v Daňovom priznaní.
Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie Daňového priznania a
zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) darovala financie vo výške minimálne
0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak
môže poukázať 2% z dane. V Daňovom priznaní označí, že poukazuje 2% z dane.

ĎAKUJEME VÁM

