POTREBNÉ ÚDAJE
názov organizácie: Občianske združenie PRO ORIENTE
sídlo: Gondova 2, 814 99 Bratislava
právna forma: občianske združenie
identifikačné číslo organizácie – IČO: 36067032
A) Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali
svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených
preddavkov na daň z príjmov.
1. Vyberte si Občianske združenie PRO ORIENTE, ktorému chcete poukázať
Vaše 2% zo zaplatenej dane. Občianske združenie PRO ORIENTE je
zaregistrovaná v Zozname prijímateľov 2% na rok 2015.
2. Do 15. februára 2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného
zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
3. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o
zaplatení dane.
4. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z
Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech
prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 EUR.
5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky
2% zaplatenej dane, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia. Tlačivo
sa vypĺňa za rok 2015. Vyhlásenie nájdete napríklad na webovej stránke
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ . Formulár
Vyhlásenia Vám môžeme poskytnúť aj my.
6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi (Občianske združenie PRO
ORIENTE), ktoré sú uvedené vyššie, vyplňte do Vyhlásenia spolu so sumou,
ktorú mu chcete poukázať.
7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte
(poštou/osobne) do 30. apríla 2015 na daňový úrad podľa miesta Vášho
bydliska.
8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše
2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.
Ďakujeme za Vašu podporu.
Martin Slobodník
správca OZ Pro Oriente
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B) Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové
priznanie:
1. Vyberte si Občianske združenie PRO ORIENTE, ktorému chcete poukázať
Vaše 2% zo zaplatenej dane. Občianske združenie PRO ORIENTE je
zaregistrovaná v Zozname prijímateľov 2% na rok 2015.
2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna
suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa Občianske združenie
PRO ORIENTE, musí však byť splnená podmienka minimálne 3 EUR pre
prijímateľa.

3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na
poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľa. Údaje o Občianskom združení
PRO ORIENTE, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú uvedené
vyššie. Tlačivo sa vypĺňa za rok 2014.
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie
daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2015) na Váš daňový úrad (podľa
miesta Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú
lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami
vybraného prijímateľa.
Ďakujeme za Vašu podporu.
Martin Slobodník
správca OZ Pro Oriente

