2 % z Vašich daní pre KST Dlhé Pole
Autor: Peter Rybárik,

Milí naši turisti, priatelia.
Keďže je čas odovzdávania daňových priznaní a zúčtovania dane pre zamestnancov, chcem Vás za náš klub KST
Dlhé Pole požiadať o podporu darovaním 2% z vašich daní.
Keďže tento rok 2015 sme dotovali značnú časť členského príspevku, do pokladne sa tým priamo úmerne znížil aj
príjem z členských známok. Ďalej máme v pláne postaviť prístrešok na Javorníku, čo bude tiež vyžadovať nemalé
príspevky.
Preto prosím všetkých našich členov, aj nečlenov, pokiaľ máte možnosť a ochotu podporiť naše aktivity, poukážte
tieto dane pre náš klub.
Taktiež môžete osloviť aj svojich známych, kolegov, ktorí ešte nie sú rozhodnutí, komu 2% odovzdajú.
Zamestnanci potrebujú k tomu od účtovníčky vyžiadať potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
(viď príloha potvrdenie o zaplatení dane ). Na základe tohto tlačiva si vypíšete vyhlásenie o poukázaní sumy do
výšky 2%, kde sú už predtačené údaje o prijímateľovi - KST a podpíšete (Viď príloha Vyhlásenie o poukázaní sumy
). Tieto si následne prefotíme a kópiu si necháme potvrdiť na danovom úrade - na základe ktorej si následne
môžeme vyžiadať svoj podiel z regiónu. Pokiaľ mi potvrdenú kópiu neprinesiete, celá časť zostáva na regióne,
nemám na základe čoho si vyžiadať peniaze pre náš klub.
Osobne budem zanášať tieto príspevky na daňový úrad, tak by bolo najlepšie, ak vypísané tlačivá donesiete mne,
a ja si spravím kópie.
Živnostníci si už priamo v daňovom priznaní vypĺňajú výšku príspevku 2%, i prijímateľa. V tomto prípade mi stačí
odfotiť príslušnú stranu daňového priznania a dopíšeme k tomu meno.
Minimálna suma pre darovanie 2% daní je 3 Eura. Ak vám to vychádza menej, je zbytočné nosiť tlačivo.
Prosím, aby ste mi všetci odovzdali tieto tlačivá najneskôr do 27.4.2015 !!!
Vopred Vám ďakujem za náš klub.
Jana Tomašcová, 0903/261062
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