Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho
zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na
daň z príjmov.
1. Z Potvrdenia o zaplatení dane si treba zistiť dátum zaplatenia dane a
vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete
poukázať v prospech KLUBu.AKVA.SK, poukázať môžete aj menej ako 2%,
musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.
2. Údaje o KLUBe.AKVA.SK napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu
chcete poukázať.
3. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2011 na
daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v
roku 2011:
1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna
suma, ktorú môžete poukázať v prospech KLUBu.AKVA.SK, poukázať môžete
aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre
prijímateľa.
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie
2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Do daňového priznania uveďte údaje
KLUBu.AKVA.SK.
3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie
daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2011) na Váš daňový úrad (podľa
Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Okrem daňového
priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani
samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.
Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2011:
1. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom,
minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.
2. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je
maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov,
poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka
minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.
3. POZOR:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2010 až do termínu na podanie
daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2011 (zvyčajne do
31.3.2011) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na
verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak
môže poukázať iba 1,5% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje
iba 1,5% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2010 až do termínu na podanie
daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2011 (zvyčajne do
31.3.2011) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na
verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak

môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z
dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
4. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na
poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Uveďte údaje
KLUBu.AKVA.SK.
5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list
papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam
analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú
chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom
chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie
daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla)
a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
POZN.: KLUB.AKVA.SK nemá pridelené SID číslo, takže kolónky na SID
nechajte prázdne.
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PSČ:
Účet:
Banka:
Kód:
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