Občianske združenie "TRNKY" pri
ZŠ a MŠ v Trnovci nad Váhom

Nie ste ešte na 100 % rozhodnutí, čo s 2 % z Vašich daní? Venujte ich deťom v našej škole!
Adresa: Školská 302, 92571 Trnovec nad Váhom
IČO: 42125880
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: 2670732154/0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii,
ako je Občianske združenie TRNKY. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste
inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v
rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich
2%!
Finančné prostriedky budú použité na:



skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
skvalitnenie vybavenia školy

Ako poukázať 2%

Pracovali ste ako dobrovoľník?
Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2014, máte možnosť
venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o
potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:



do 31. marca 2015 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí
podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
do 30. apríla 2015 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú
povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj
Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane
Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie za Vás robí zamestnávateľ:
1. Do 15.2.2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
zaplatených preddavkov na daň
2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil 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 €.
4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už
vyplnené údaje o prijímateľovi.
5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2015 na
daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak si podávate daňové priznanie sami:
1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma,
ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z
dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel
priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo
Občianske združenie "TRNKY pri ZŠ a MŠ v Trnovci
názov:
nad Váhom
Právna forma:
Občianske združenie
Identifikačné číslo
42125880
(IČO/SID):
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie
daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2015) na daňový úrad podľa Vášho

bydliska.

Postup pre právnické osoby:
1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna
suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých
prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie
2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré
potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo
Občianske združenie "TRNKY pri ZŠ a MŠ v Trnovci
názov:
nad Váhom
Právna forma:
Občianske združenie
Identifikačné číslo
42125880
(IČO/SID):
4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší
list papiera ako prílohu.
5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie
daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto
termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

VYHLÁSENIE
o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie
obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Rok :

2014

Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň

I. ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
Priezvisko a titul
01

Meno
02

Rodné číslo (u cudzích št. príslušníkov dátum narodenia)
03

/

Adresa
trvalého pobytu alebo
pobytu na území SR, kde sa daňovník obvykle zdržiaval
Ulica a súpisné/orientačné číslo
04
PSČ
05
Štát
07
Telefónne číslo
08

Obec
06

Suma do výšky 2 % alebo 3 %1) zaplatenej dane
1)
09 Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane
10 Suma do výšky 2 % alebo 3 %1) zo zaplatenej dane z r. 09 (minimálne 3 eurá)
1)

podiel do výšky 3 % zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 písm. a) môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá
v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží
o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.
Na r. 09 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v roku (nie daň na úhradu), v ktorom
sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.
Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.

Dátum zaplatenia dane
11
Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania
preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Obchodné meno (názov)
12 Občianske združenie "TRNKY" pri ZŠ a MŠ v Trnovci nad Váhom
Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo
13 Školská 302, 92571 Trnovec nad Váhom
Právna forma
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)
14 Občianske združenie
15 4 2 1 2 5 8 8 0 ∕
Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.
V................................................ dňa...................................

.......................................................
Podpis daňovníka

