Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Jur
občianske zdruţenie

AJ VAŠE 2 % Z DANÍ MÔŢU POMÔCŤ K:






vyššej bezpečnosti obyvateľov Svätého Jura
zapojeniu detí a mládeţe do zmysluplných aktivít
vytvoreniu zábavných akcií pre Vaše deti – MDD, otvorená zbrojnica počas hodov
šíreniu osvety ako konať v nebezpečných situáciách ohrozujúcich zdravie a majetok
ľudí – napr. poţiare, povodne, záchrana človeka
zachovaniu Dobrovoľného hasičského zboru vo Svätom Jure

Prosíme Vás o podporu nášho občianskeho zdruţenia prostredníctvom poukázania 1%
(2%) daní z príjmu za rok 2019. V daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za
rok 2019, prosím uveďte ako prijímateľa naše občianske zdruţenie
Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Jur
Prostredná 29/92
90021 Svätý Jur
IČO 001774740307
IBAN SK2809000000005109324343.
Naše občianske zdruţenie funguje ako samostatná zloţka Dobrovoľnej poţiarnej ochrany
SR, ktorá zdruţuje všetky dobrovoľné hasičské zbory na území Slovenska.

ĎAKUJEME !
Kontakty
Marián Grančič, predseda DHZ Sv.Jur
0903 226 343
Andrej Herman, veliteľ DHZ Sv.Jur
0910 613 978

Postup

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% alebo 2% z dane jednému alebo viacerým prijímateľom
za podmienky, že minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Sumu 1,0% alebo 2%
z dane je potrebné vypočítať a riadne uviesť v daňovom priznaní.
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a
zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške
minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí
v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a
zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne
0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom
priznaní, že poukazuje 2% z dane.
V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie
1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Do tejto časti je potrebné uviesť údaje o našom
občianskom združení – uvedené vyššie. Ak súhlasíte so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno
alebo názov, sídlo a právna forma) nášmu občianskemu združeniu, tak zaškrtnite súhlas
so zaslaním údajov.
Pozor! Niektoré právnické osoby majú povinnosť odoslať daňové priznanie elektronicky – v tom
prípade sa údaje o našom občianskom združení priamo vpisujú do časti VI online dokumentu https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.452.html .
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania
na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to,
aby nám previedol Vami poukázanú sumu.
Ďakujeme!

