Postup ako darovať 2%
Postup pri poukazovaní 2 % závisí od toho, či ste zamestnanec, živnostník alebo právnická osoba.

1. Ak ste zamestnanec:
Termín: do 30.apríla 2015
1. Nechajte si tlačivo – „Potvrdenie o zaplatení dane“ potvrdiť od Vášho zamestnávateľa. Z tohto
potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, ktorú môžete v
prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32€.

2. Stiahnite si na našej stránke tlačivo – "Vyhlásenie o poskytnutí 2% z dane", v ktorom sme Vám už
vypísali potrebné údaje o Občianskom združení NINA, ako príjemcovi 2%.

3. Obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poskytnutí 2% z dane) pošlite do 30.4.2015
na príslušný daňový úrad podľa miesta svojho bydliska.

Upozornenie:
• Naše číslo účtu nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov
prevádzajú daňové úrady a nie priamo Vy.
• Ak si sami platíte dane, musíte mať podané daňové priznanie aj zaplatenú daň do konca marca 2015,
inak Vaše Vyhlásenie daňový úrad neuzná.

2. Ak ste živnostník (v zmysle tohto zákona "fyzická osoba"):
Termín:

do 31.marca 2015

Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé, môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v
prospech jedného prijímateľa - organizácie, ktorá je uvedená v Zozname prijímateľov 2% na daný rok,
pričom minimálna výška na poukázanie 2% je 3,32 €.

Potrebné údaje pre prijímateľa:
Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie NINA
Sídlo: Terézie Vansovej 105, 020 01 Púchov
Identifikačné číslo organizácie (ICO): 42375088
Právna forma: občianske združenie

3. Ak ste firma (Právnická osoba):
Právnické osoby môžu poukázať určité % z dane v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov 2%,
ktorí sú uvedení v Zozname prijímateľov 2% na daný rok, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa
musí byť aspoň 8,30 €. Právnické osoby % zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom
daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky.

Potrebné údaje pre prijímateľa:
Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie NINA
Sídlo: Terézie Vansovej 105, 020 01 Púchov
Identifikačné číslo organizácie (ICO): 42375088
Právna forma: občianske združenie

Upozornenie pre fyzické a právnické osoby:
• Naše číslo účtu nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov
prevádzajú daňové úrady, nie priamo Vy.
• Okrem daňového priznania už nepodávate žiadne iné tlačivo.

Vopred Vám ďakujeme za podporu.

