Vážení rodičia,
aj tento rok máte právo sami rozhodnúť o tom, na aký účel budú využité 2% Vašich daní.
Podľa zákona o tom môžu rozhodnúť právnické aj fyzické osoby. Jedným zo subjektov,
ktorý môže byť prijímateľom 2% zo zaplatenej dane, je aj Rodičovské združenie pri SOŠ
technickej v Humennom.

Ako postupovať pri poukázaní 2% z dane:
1. POSTUP KROKOV PRE ZAMESTNANCOV





Požiadajte vo svojej mzdovej učtárni o vyplnenie tlačiva "Potvrdenie
o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“.
Vyplňte (podľa údajov z predchádzajúceho tlačiva) tlačivo "Vyhlásenie o
poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" (suma musí byť
vyššia ako 3,00 €).
Obe tlačivá, pošlite/doručte na daňový úrad, na ktorom je evidovaný Váš
zamestnávateľ alebo do školy (termín doručenia: najneskôr 30.04.2018).

2. POSTUP KROKOV PRE FYZICKÉ OSOBY (ŽIVNOSTNÍK)





Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna
suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj
menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre
prijímateľa.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie
2% z dane v prospech 1 prijímateľa.
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú:
 riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na
podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2018) na Váš daňový
úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň
z príjmov;
 daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má
zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v
prospech Vami vybraného prijímateľa.

3. POSTUP KROKOV PRE PRÁVNICKÉ OSOBY




Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie
daňového priznania na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto
termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Po zaplatení dane právnická osoba predloží miestne príslušnému správcovi
dane vyhlásenie, v ktorom uvedie, že suma zodpovedajúca 2% zaplatenej dane,
ktorá je minimálne 8,00 € pre jedného prijímateľa, sa má poukázať ňou
určenému prijímateľovi alebo viacerým prijímateľom.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

