NADÁCIA DAR
zapísaná v registri oprávnených právnických osôb na prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane
z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2019

Popis krokov pre venovanie 2 % z dane
Fyzická osoba:
Ak ste zamestnaní ako fyzická osoba:
1. požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov
a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane,
2. vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane podľa poučenia na druhej strane tlačiva,
3. najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska
(zamestnanec okrem Vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).
Ak si podávate daňové priznanie sami (napr. živnostníci) – fyzická osoba:
1. ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ A aj typ B obsahuje oddiel s názvom „Vyhlásenie
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona,“
Do príslušných koloniek uveďte:
- sumu 2 % zo zaplatenej dane
- IČO: 379 842 41
- Právna forma: nadácia
- Názov: NADÁCIA DAR
- Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava
2. vyplnené daňové priznanie za rok 2019 doručte v lehote na podanie daňového priznania (spravidla
31.03.2020) miestne príslušnému daňovému úradu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Právnická osoba:
1. Právnická osoba môže poukázať 2 % z dane za rok 2019 v termíne na podanie daňového priznania.
V časti VI. „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane PO podľa § 50 zákona“, sa uvedie:
- suma zaplatenej dane, ktorá sa môže v zmysle zákona o dani z príjmu poukázať
- IČO: 379 842 41
- Právna forma: nadácia
- Názov: NADÁCIA DAR
- Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava
2. Vyplnené daňové priznanie za rok 2019 doručte v lehote na podanie daňového priznania (spravidla
31.03.2020) miestne príslušnému daňovému úradu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Vopred Vám ďakujeme za podporu.

