“2%“ z dane na podporu občianskeho združenia

Fauna Carpatica
www.faunacarpatica.sk

Vážení priatelia,
podľa zákona o daniach z príjmov môže každá fyzická a právnická osoba darovať neziskovým
organizáciám podiel (%) zo svojej dane z príjmov, ktorú už poukázala do štátneho rozpočtu
prostredníctvom daňových úradov.
Fyzická osoba (vrátane zamestnanca) môže poukázať 2% alebo 3% z dane len jednému
prijímateľovi. 3% však môže poukázať len v tom prípade, ak v roku 2021 odpracovala
dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získala o tom potvrdenie od organizácie (organizácií), pre
ktoré dobrovoľnícky pracovala.
Právnická osoba môže poukázať 1% alebo 2% dane jednému alebo viacerým prijímateľom. 2%
však môže poukázať len v tom prípade, ak v roku 2021 až do termínu na podanie daňového
priznania v roku 2022 darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný
účel.
Preto sa na Vás obraciame s prosbou o poukázanie podielu (%) z vašej už zaplatenej dane
v prospech nášho občianskeho združenia Fauna Carpatica.
Fauna Carpatica je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je zoologický výskum
a pomoc pri ochrane pôvodnej fauny Karpát. Pri uskutočňovaní svojich zámerov úzko
spolupracuje s vedeckými ústavmi, inštitúciami ochrany prírody a životného prostredia,
miestnymi samosprávami, organizáciami podobného zamerania a širokou verejnosťou.
V súčasnosti je našim prioritným programom
záchrana korytnačky močiarnej a jej biotopu v NPR
Tajba, ktorá je najdôležitejšou lokalitou na území
Slovenska. Viac sa o našich aktivitách a projektoch
môžete dozvedieť na internetových stránkach nášho
združenia - www.faunacarpatica.sk.
Občianske združenie Fauna Carpatica je zaregistrované za prijímateľa podielu (%) zo
zaplatenej dane v centrálnom registri vedeného Notárskou komorou Slovenska.
Všetkým prispievateľom vopred ďakujeme.
MVDr. Stanislav Danko
(štatutárny zástupca)
Fauna Carpatica
Postup krokov na poukázanie podielu (%) z dane
(prosíme, obráťte)

Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného
zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov
1.

do 15. februára 2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
zaplatených preddavkov na daň a následne ho požiadajte, aby Vám tiež vystavil tlačivo „Potvrdenie
o zaplatení dane“, a počkajte na jeho doručenie

2.

po doručení tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane“, v nami poskytnutom tlačive „Vyhlásenie“ vyplňte
údaje o daňovníkovi, teda o Vás (riadky 01–11). Údaje z riadkov 24 (Daň znížená o daňový bonus) a
26 (Dňa) z tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane“ prepíšte do riadkov 12 a 14 v tlačive „Vyhlásenie“. Z
riadku 24 tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane“ vypočítajte maximálnu sumu pre poukázanie. Táto
činí 2% alebo 3% (dobrovoľnícka činnosť) z údaja a je zaokrúhlená na eurocenty aritmeticky. Do
riadku 13 v tlačive „Vyhlásenie“ uveďte Vami poukázanú sumu, ktorá musí byť minimálne 3 eurá,
a zároveň nesmie byť vyššia ako Vami vypočítaná maximálna suma pre poukázanie. V dolnej časti
uveďte dátum a tlačivo podpíšte

3.

obe tlačivá („Potvrdenie o zaplatení dane“ a „Vyhlásenie“) doručte (alebo to urobíme za Vás)
najneskôr do 29. apríla 2022 na váš daňový úrad podľa miesta vášho bydliska. Ak chcete poukázať
3% z dane, povinnou prílohou je aj tlačivo „Potvrdenie“ o odpracovaní minimálne 40 hodín
dobrovoľníckej činnosti

Fyzické osoby a zamestnanci, ktorí si daňové priznanie podávajú sami
1. v daňovom priznaní pre fyzické osoby, v ktorom sú už uvedené kolónky na poukázanie podielu z
dane (typ A: strana 5, VIII. oddiel; typ B: strana 12, XII. oddiel), uveďte potrebné identifikačné údaje
o nás:
IČO:
Obchodné meno (názov):

35538911
Fauna Carpatica

Upozornenie: IČO je potrebné zarovnať SPRAVA
2. vypočítajte maximálnu sumu pre poukázanie. Táto činí 2% alebo 3% (dobrovoľnícka činnosť) z vašej
zaplatenej dane, a je zaokrúhlená na eurocenty aritmeticky. Vami poukázanú sumu, ktorá musí byť
minimálne 3 eurá, a zároveň nesmie byť vyššia ako Vami vypočítaná maximálna suma pre
poukázanie, uveďte v riadku 83 (typ A), resp. v riadku 151 (typ B)
3. riadne vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. marca 2022 na váš daňový úrad podľa
miesta vášho bydliska. Ak chcete poukázať 3% z dane, povinnou prílohou je aj tlačivo „Potvrdenie“ o
odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti

Právnické osoby
1. v daňovom priznaní pre právnické osoby, v ktorom sú už uvedené kolónky na poukázanie podielu z
dane (strana 12, VI. časť), uveďte všetky potrebné identifikačné údaje o nás:
IČO:
35538911
Obchodné meno alebo názov: Fauna Carpatica
Upozornenie: IČO je potrebné zarovnať SPRAVA
2. vypočítajte maximálnu sumu pre poukázanie. Táto činí 1% alebo 2% (verejnoprospešný účel) z vašej
zaplatenej dane, a je zaokrúhlená na eurocenty aritmeticky. Vami poukázanú sumu, ktorá musí byť
minimálne 8 eur, a zároveň nesmie byť vyššia ako Vami vypočítaná maximálna suma pre
poukázanie, uveďte do kolónky 4 (ak ste nedarovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na
verejnoprospešný účel), alebo príslušné sumy uveďte do kolóniek 2 a 3 (ak ste darovali financie vo
výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel). Podľa pokynov vyplňte kolónku 1
3. riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote (spravidla do 31. marca 2022) na váš daňový
úrad podľa miesta vášho bydliska

