DVE PERCENTÁ Z DANE PRE FYZIKÁLNO-TECHNICKÚ AKADÉMIU
Priatelia,
už siedmy rok prevádzkujeme občianske združenie Fyzikálno-technická akadémia (www.fyzitech.sk).
Naše združenie organizuje laboratórne merania pre študentov stredných škôl, ktorí majú záujem
o štúdium technických alebo prírodovedných odborov na univerzitách.
V súvislosti s blížiacim sa zúčtovaním dane z príjmov za rok 2017 máme možnosť uchádzať sa o 2%
z dane, a preto oslovujeme aj Vás. Ak sa rozhodnete tak učiniť, je potrebné, aby ste zachovali
nasledujúci postup:
Ak priznanie za Vás robí Váš zamestnávateľ:
Musíte požiadať Vášho zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane
z príjmov zo závislej činnosti“. Žiadosť o výpočet dane zamestnávateľom, kde treba uviesť aj žiadosť o
vydanie tohto tlačiva, sa zvyčajne podáva koncom januára až začiatkom februára, čo je dôvod prečo sa
na Vás obraciame už teraz. V potvrdení nájdete údaje o zaplatenej dani a dátume zaplatenia dane, na
základe čoho vypočítate výšku poukazovaného percenta z dane. Tieto údaje, spolu s údajmi
o prijímateľovi, musíte vpísať do tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej
dane“, ktoré nájdete na našej stránke
http://www.fyzitech.sk/images/Navody/vyhlasenie.pdf
V tomto tlačive sme údaje o prijímateľovi vyplnili za Vás. Vyplnené tlačivo „Vyhlásenie...“ spolu
s tlačivom „Potvrdenie...“ treba odovzdať na daňovom úrade v mieste Vášho trvalého bydliska
najneskôr do 30. apríla 2018.
Ak si priznanie robíte sami:
Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B, uskutočníte
vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v príslušnej časti daňového priznania v lehote
na podanie daňového priznania.
V oboch prípadoch potrebujete nasledujúce údaje o prijímateľovi:
IČO: 42261961
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Fyzikálno-technická akadémia
Sídlo: ulica: Vetvárska, číslo: 34, PSČ: 821 06, obec: Bratislava
V prípade, že sa rozhodnete nás podporiť, budem rád, ak mi dáte vedieť, nech vieme, s čím budeme
môcť v našom rozpočte počítať.
V prípade nejakých nejasností alebo otázok ma kontaktujte. Vopred ďakujem za Vašu podporu.
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Peter Bokes
predseda FTA, o.z.
Kontakt: 0944 309659
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