Vážení naši priatelia , príbuzní, sympatizanti, známi aj neznámi .... pomôžte nám skvalitniť úroveň poskytovaných sociálnych služieb
darovaním 2% z dane!
Každý občan SR /fyzická alebo právnická osoba/, ktorého príjem podlieha zdaňovaniu, môže darovať podiel 2 % zo svojich už zaplatených daní
oprávnenej organizácii /§50 ods.4 Zákona o dani z príjmov/. Tento dar pre Vás neznamená žiadne výdavky navyše, pretože zákonnú daň už ste
odviedli a tieto finančné prostriedky by v plnej výške zostali v štátnej pokladnici. Vy môžete rozhodnúť o tom , komu aspoň malá čiastka - Vaše
2 %, poukážete.
Ak sa rozhodnete pre nás, vyjadríte nám Vašu dôveru a podporu. My sa Vám poďakujeme tým, že všetky takto získané finančné prostriedky
budú využité výhradne v prospech našich klientov, na podporu rôznych voľno-časových aktivít, kultúrnych podujatí a iných aktivít, spojených so
skvalitňovaním poskytovaných sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári JESIENKA. Neváhajte a využite možnosť
rozhodnúť o svojich 2% !

Ako postupovať, ak sa rozhodnete darovať Vaše 2% práve nám ?
Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane Vám robí zamestnávateľ ?
1.

Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2.

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. 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 €.

3.

Stiahnite si a vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Alebo o to požiadajte Vašu mzdovú
účtovníčku.

4.

Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Nadácia Spoločne pre región
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Framborská 12, 010 01 ŽILINA
Právna forma:
nadácia
Identifikačné číslo (IČO/SID): 37900706

5.

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) je potrebné doručiť najneskôr do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

6.

POZOR – Dôležité ! Kópie týchto potvrdení je potrebné odovzdať aj nám, aby sme vedeli výšku nám poukázaných finančných prostriedkov
preukázať v plnej výške.

Ste živnostník alebo zamestnanec a podávate si daňové priznanie sám ?
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 o prijímateľovi , ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Nadácia Spoločne pre región
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Framborská 12, 010 01 ŽILINA
Právna forma:
nadácia
Identifikačné číslo (IČO/SID): 37900706

4.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad
podľa Vášho bydliska.

5.

POZOR – Dôležité ! Kópie Oddielu VIII z daňového priznania typ A, alebo oddielu XII z daňového priznania typ B je potrebné odovzdať aj
nám, aby sme vedeli sumu nám poukázaných finančných prostriedkov preukázať v plnej výške.

Ste podnikateľ – právnická osoba ?
1.

Riadne vyplňte daňové priznanie.

2.

Vypočítajte si Vaše 1% 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 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť
priznania). Údaje o prijímateľovi , ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Nadácia Spoločne pre región
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Framborská 12, 010 01 ŽILINA
Právna forma:
nadácia
Identifikačné číslo (IČO/SID): 37900706

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.

6.

POZOR – Dôležité ! Kópie týchto potvrdení je potrebné odovzdať aj nám, aby sme vedeli sumu nám poukázaných finančných prostriedkov
preukázať v plnej výške.

