Sprievodný list k 2 %
Poukázanie 2% z dane občianskemu združeniu Klub pre rozvoj SOŠ informačných technológií Banská
Bystrica.
Občianske združenie pomáha pri skvalitňovaní podmienok a výchovno-vzdelávacej činnosti na SOŠ-IT,
Tajovského 30 v Banskej Bystrici. Pomoc SOŠ IT je možne realizovať vďaka príjmu 2% z dane, ktorú
môžete darovať nášmu združeniu ako fyzická osoba. Ak ste právnický subjekt, môžete darovať združeniu
1,0% z dane.
Naše združenie využilo tieto finančné prostriedky nasledovne:
-

rekonštrukciu niekoľkých učební

-

na inštaláciu WIFI pripojenia

-

na nákup zariadenia na internát SOŠ IT

-

na nákup žiackych prác, materiálu, učebných pomôcok

-

na zabezpečenie vyučovacieho procesu počas pandémie COVID - 19

-

a podobne

Tým že darujete nášmu združeniu 2% z dane, neprichádzate o žiadne finančné prostriedky.
Tieto 2 % sa odvádzajú z dane pre fyzické aj právnické osoby, ktorú musíte uhradiť štátu, pričom môžete sami
rozhodnúť, kde vaše 2 % zo zaplatenej dane pôjdu.
Ako postupovať v prípade, že ste zamestnanec?
1.

Do 15. 02. 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených

2.

preddavkov na daň.
Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane.

4.

Do vyhlásenia (je v prílohe tohto listu)

napíšete Vaše osobné údaje a do údaje o prijímateľovi sú už

vyplnené:
IČO:

37957121

Právna forma:

Občianske združenie

Obchodné meno:

Klub pre rozvoj SOŠ informačných technológií Banská Bystrica

Ulica:

Tajovského

Súpisné číslo:

30

PSČ:

97590

Obec:

Banská Bystrica

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska adresu

si

nájdete

tu:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-

miestnej-prislusnost alebo doručte prípadne pošlite po svojom dieťati na sekretariát SOŠ-IT (tlačivá
potom bude hromadne rozposielať škola na príslušné daňové úrady).
Termíny:
15.2.2021 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného
zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
31.03.2021 - 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!
31.03.2021 - 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 2021 môže poukázať iba 1,0% 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.
XXX - termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o
zaplatení dane) : možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia
pandémie
Pre bližšie informácie o poukázaní 2% z dane prosím navštívte www.rozhodni.sk alebo ma kontaktujte na
email iveta.hankova@sos-it.sk.
S pozdravom predseda Klubu pre rozvoj SOŠ informačných technológií Banská Bystrica Bc. Iveta Hanková.

Veľká a srdečná vďaka vo pred.

