PROSÍME O PODPORU 2 % Z VAŠICH DANÍ
Milí priatelia,
dovoľte, aby sme Vás oslovili a poukázali na možnosť darovania 2% zo zaplatenej dane z príjmu za
rok 2018 na podporu činnosti občianskeho združenia – Slovak Crohn Club.
Slovak Crohn Club je združenie pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou.
Poslaním a úlohou klubu je získať informácie o týchto chorobách, nových liekoch, spôsoboch ich
liečenia a následne ich šíriť a propagovať medzi členmi klubu a všetkými postihnutými týmto
ochorením, organizovať spoluprácu všetkých, ktorí môžu prispieť k zlepšeniu zdravotnej a sociálnej
úrovne pacientov.
Slovak Crohn Club úzko spolupracuje s odbornou verejnosťou a jeho ambíciou je vytvoriť
pomyselný most medzi odbornou a laickou verejnosťou. V rámci regionálneho pôsobenia je cieľom
podporovať vzájomné stretnutia ako i stretnutia s lekármi za účelom vymieňania svojich skúseností
s chorobou.
Klub svojimi aktivitami už niekoľko rokov napomáha zvýšiť kvalitu života s týmto
ochorením.
Ďakujeme za podporu a prejavenú dôveru.

Predsedníctvo Slovak Crohn Clubu

Zasielame vám 2 formuláre aj s návodom, ako treba postupovať.
Vyplnenie formulára VYHLÁSENIE je vlastne platobný príkaz pre štát (daňový úrad), kam má
poslať 2% minuloročnej dane. Tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO
ZÁVISLEJ ČINNOSTI musia k VYHLÁSENIU priložiť zamestnanci, ktorým zamestnávateľ
vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň. VYHLÁSENIE PRE PRÁVNICKE OSOBY je
určené firmám.

Postup pri vyplňovaní tlačív pre občianske združenie Slovak Crohn Club:
A / Fyzické osoby (SZČO) a zamestnanci:
Minimálna výška na poukázanie 2% je 3,32 €. Dve percentá od fyzických osôb môžu byť poukázané len v
prospech jednej organizácie, to znamená, že nemôžu byť rozdelené medzi viacerých prijímateľov.

A1 / Zamestnanci, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí
zamestnávateľ.
Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane suma musí byť minimálne 3,32 €.
Do pripraveného tlačiva Vyhlásenie vpíšte údaje z tlačiva Potvrdenie (riadok 9,10 a 11).
Vyhlásenie po vyplnení všetkých údajov podpíšte.
5.
Vyplnené obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením,doručte v lehote do 30.4. 2019 na
Váš daňový úrad (podľa Vášho trvalého bydliska).
1.
2.
3.

A2/ Zamestnanci, ktorí si podávajú daňové priznanie sami, a SZČO
Zo všetkých Vašich zdaniteľných príjmov si vypočítajte daň a z nej 2%. Táto čiastka musí musí byť
minimálne 3,32 € .
Medzi zdaniteľné príjmy je možné zahrnúť aj príjmy vyplatené na dohodu (zvýši sa tak aj čiastka 2% a
daň ste už odviedli).
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1
prijímateľa.
1.

Do príslušnej kolónky daňového priznania vpíšte nasledujúce údaje:
Vypočítanú čiastku 2% zo zaplatenej dane
IČO:
30844908 - pozor vpisuje sa zľava!!,
Právna forma:
Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Slovak Crohn Club
Adresa: (Sídlo)
Jurigovo nám. 1, 841 04 Bratislava

B / Právnické osoby (firmy)
Právnické osoby poukazujú 2% zo zaplatenej dane priamo prostredníctvom daňového priznania, kde
sú na to uvedené špeciálne kolónky (v závislosti od typu daňového priznania).
Minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 8,30 €.
Do príslušnej kolónky daňového priznania vpíšte nasledujúce údaje:
Vypočítanú čiastku 2% zo zaplatenej dane
IČO:
30844908 - pozor vpisuje sa zľava!!,
Právna forma:
Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Slovak Crohn Club
Adresa: (Sídlo)
Jurigovo nám. 1, 841 04 Bratislava
Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane v prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov 2%.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania
(do 31. 3. 2019) na Váš daňový úrad (podľa Vášho trvalého bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte
daň z príjmov.

Prostriedky budú našej organizácii príslušným daňovým úradom poukázané
automaticky na základe našej registrácie, ale len z dane, ktorá bola zaplatená v
riadnom termíne.

