Slovenská banícka spoločnosť- Poukázanie 2 % zo zaplatenej dane z príjmov.
Vyslovujeme poďakovanie všetkým subjektom a osobám, ktoré nám poukázali 2% podiel
zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 a zároveň dovoľujeme si Vás zdvorilo požiadať o Vašu
priazeň pri poskytnutí podielu zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2018.
Naša spoločnosť, ako občianske združenie, bola v súlade so zákonom č.595/2003 Z.z. v platnom
znení, zaregistrovaná v Notárskomm centrálnom registri určených právnických osôb pod číslom
NCRpo 4585/2018 ako možný prijímateľ 2 % podielu zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2018.
IČO našej spoločnosti je
31905285 a DIČ 2021089488
Číslo účtu v SLSP a.s. IBAN SK35 0900 0000 0000 5019 3090
Adresa spoločnosti: Kukučínova č. 8, 974 01 Banská Bystrica
Podmienkou poukázania 2 % podielu za rok 2018 je:
• Podanie daňového priznania príslušnému daňovému úradu
• Zaplatenie dane z príjmov za rok 2018
Vyhlásenie o poukázaní
sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane sa podáva na tlačive, ktoré
je súčasťou daňového priznania a je možné ho získať na www.rozhodni.sk, príslušnom daňovom
úrade, alebo od našej spoločnosti.
Fyzické a právnické osoby musia podať vyplnené vyhlásenie príslušnému daňovému úradu do 31.
marca 2019.
Zamestnanci postupujú nasledovne:
• požiadajú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov
zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov do 15. februára 2019
• zamestnávateľ musí vystaviť po vykonaní zúčtovania potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom
uvedie, že nemá nedoplatok na dani
• vyplnia tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní...“ a spolu s potvrdením o zaplatení od
zamestnávateľa odošlú resp. doručia príslušnému daňovému úradu najneskôr do 30. apríla
2019.
Fyzické osoby, ako aj zamestnanci môžu poukázať 2 % zo zaplatenej dane len jednému
prijímateľovi. Poukázaná čiastka nesmie byť nižšia ako 3,32 EUR pre fyzické osoby a 8,30 EUR
pre jedného prijímateľa ak daňovníkom je právnická osoba. Právnické osoby môžu poukázať sumu
zodpovedajúcu 2 % zo zaplatenej dane viacerým subjektom.
Termín podania daňových priznaní (pokiaľ sa to neupraví) je pre právnické ako aj fyzické osoby do
31. marca 2019.
Dovoľujeme si zdvorile požiadať všetkých funkcionárov a členov Slovenskej baníckej spoločnosti,
ako aj našich sympatizantov o poskytnutie 2 % podielu zo zaplatenej dane z príjmov pre naše
občianske združenie.
Ďakujeme.
Ing. Ján Hrabovský PhD., prezident

