Liptovský Mikuláš, 7.1.2017
Vážené dámy a páni,
zákon číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov dáva
možnosť právnickým a fyzickým osobám venovať 2%(301o)zo svojej zaplatenej
dane za rok 2016 niektorej organizácii zaregistrovanej Notárskou komorou
S!ovenskej republiky v centrálnom zozname prijímatel‘ov.
Takouto organizáciou je i Nadácia Solidárny Mikuláš, ktorá vznikla v roku 2009 v
Liptovskom Mikuláši a jej ciel‘om je pomáhať sociálne slabším a mým občanom
odkázaným na pomoc. Získané finančné prostriedky nadácia dvakrát ročne
prerozdelí občanom, ktorí túto pomoc skutočne potrebujú.
Naše ciele móžete podporiť nasledovnými spósobmi:
•

poukázaním 2%(3%) dane z príjmov

•

finančnou podporou

•

nefinančnou podporou

Prostriedky, ktoré nám venujete, sú pre nás symbolom vašej dóvery v to, čo
robíme. Spolu tak móžeme prispieť k pozitívnym zmenám v spoločnosti.
Pre úplnosť uvádzame základné ínformácie o nadácii:
Solidárny

1. Obchodné meno alebo názov príjímatel‘a: Nadácia
Mikuláš
2. Sídlo: Borbisova 654/37, 031 01 Liptovský Mikuláš
3. Identifikačné číslo (ICO): 42068487
4. Právna forma: nadácia

Zároveň uvádzame postup, ktorý je potrebné dodržať v prípade Vášho
rozhodnutia poukázať 2%(3%) Vami zaplatenej dane Nadácii Solidárny Mikuláš:
1. Ak ste zamestnanec a daňové priznanÍe za vás vyplní zamestnávatel‘ (teda ak
si nebudete podávať daňové priznanie sami), stačí vyplniť a podpísať
„Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane“.
Tlačivo tvorí prílohu tohto listu.
K vyhláseniu je potrebné priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo
závislej činnosti“ (po vykonaní ročného zúčtovania Vám ho vystaví mzdová
učtáreň, ak si o to požiadate na žiadosti o ročné zúčtovanie v časti IX) a zaslať
obidva doklady svojmu miestnemu príslušnému daňovému úradu v termíne do
30. apríla 2017.
výlučne
2. Ak si budete samí podávat‘ daňové priznanie za rok 2016 typu A
z príjmov zo závislej činnosti je „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
50 zákona“ súčasťou tlačiva daňové priznanie
z príjmov fyzickej osoby podl‘a
v VIII. oddiely, kde uvediete údaje o prijímatel‘ovi.
—
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Ak si budete podávať daňové príznanie typu B aj z mých príjmov je „Vyhlásenie
o poukázaní.. súčasťou tlačÉva daňové priznanie v XIII. oddiely, kde uvediete
údaje o prijímatelvi.
—

.“

3. Vprípade právnickej osoby je taktiež „Vyhlásenie o poukázaní...“ súčasťou
tlačiva „Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby“ v časti IV.
Vaše 2% nie sú sumou navyše, sú súčasťou Vášho povinného odvodu. Vaším
rozhodnutím ich presmerujeme tam, kde sú najpotrebnejšie.
Poukázať m6žete aj menej ako 2%, minimálne to však musí byť 3,32 €.
Číslo účtu Nadácie Solidárny Mikuláš nepotrebujete. Vy platíte celú daň
daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2% (3%) prijímatekvi.
Okrem daňového priznania, ktoré do 31. marca 2017 doručíte
príslušnému daňovému úradu, už nepodávate na poukázanie 2°Jo(3°Io) Z
dane žiadne mé tlačívo.
Za Vašu podporu a porozumenie Vám úprimne d‘akujeme.
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Prílohy:
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
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