Popis krokov pre venovanie 2% z dane pre zamestnancov:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a
o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.doc).
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu
zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane (Vyhlásenie 2014 ŠKP Prešov.rtf).
3. Najneskôr do 30. apríla 2015 pošlite/doručte obidva formuláre daňovému úradu v mieste
vášho bydliska.

Dôležité upozornenie:

Kópiu daňovým úradom potvrdeného vyhlásenia od zamestnancov je potrebné doručiť p.
Uhrinovej, aby vedela stotožniť, ktorému oddielu boli financie doručené (na účet príde iba
jedna suma z jedného daňového úradu v celku)! V prípade daňového priznania postačuje jedna
z kópii strany, kde sa údaje nachádzajú. Ak takéto potvrdenie nepredložíte, nebude možné
finančné prostriedky oddielu vyplatiť!

Strana 5 Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní
podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

Strana 10 Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) XIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní
podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

Strana 9 daňové priznanie právnických osôb IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu
zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby resp. Príloha k IV. časti – Údaje o ďalších
prijímateľoch

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:
15.1.2015- Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2015

15.2.2015 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania
zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
31.03.2015 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové
priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2%
poukazuje v tomto predĺženom termíne!
31.03.2015 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú
aj 2% z dane –POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je
zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%,
tak v roku 2015 môže poukázať iba 1,5% z dane.
Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2%
poukazuje v tomto predĺženom termíne!
Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a
poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.
30.4.2015 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu
s Potvrdením o zaplatení dane)

Údaje o prijímateľovi
do tlačiva „Daňové priznanie ...“

IČO/SID: 3 5 5 2 2 2 3 2

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno alebo názov: Športový klub policajtov

Ulica: Vajanského

Súpisné/orientačné číslo: 32

PSČ: 080 01

Obec: Prešov

Viac na www.rozhodni.sk

