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Mám príjem iba od jedného zamestnávateľa:
(t. j. ste zamestnanec a Váš zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň) 
Do 15. februára 2021 požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane 2020.
Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň (treba uviesť rok 2020). Z tejto sumy si vypočítajte 2% z
Vašej dane (celková výška dane/100*2).
Ak sú Vaše 2% minimálne 3€, môžete nám ich darovať. Napíšte výšku Vašich 2% z dane do tlačiva Vyhlásenie.
V tlačive zaškrtnite súhlas so zaslaním Vašich údajov prijímateľovi. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s
Potvrdením, doručte do 30. apríla 2021 na príslušný daňový úrad (podľa miesta Vášho trvalého bydliska), alebo
ich odovzdajte nám a ich hromadne zanesieme na daňový úrad v Prievidzi. 
Ak budete Vyhlásenie zanášať sami, predtým urobte jeho kópiu/scan. Kópiu nám, prosím, odovzdajte osobne,
resp. scan nám, prosím, pošlite na e-mail: info@centrumko.sk). V prípade, že nám kópiu Vyhlásenia nedoručíte
a nezaškrtnete súhlas s odoslaním údajov, Vaše 2% nepôjdu na aktivity v  Kanianke, ale zostanú v  eRku
v Banskej Bystrici.

Ako nám poukázať 2% z dane?

Podávam si daňové priznanie sám ako fyzická osoba:
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené rubriky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa,
všetky potrebné údaje (IČO, právna forma, názov, adresa) nájdete v tlačive Vyhlásenie.  V daňovom priznaní
zaškrtnite súhlas so zaslaním Vašich údajov prijímateľovi.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2021 na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého
bydliska,  ešte  predtým však urobte  kópiu/scan strany z tlačiva daňového priznania, kde je uvedená výška
vašich 2% a túto kópiu/scan nám, prosím, doručte (osobne, alebo elektronicky na e-mail: info@centrumko.sk).
V prípade, že nám kópiu nedoručíte a nezaškrtnete súhlas s odoslaním údajov, Vaše 2% nepôjdu na aktivity
v Kanianke, ale zostanú v eRku v Banskej Bystrici.

Za Vašu ochotu a podporu ĎAKUJEME!

Ak ste v roku 2020 odpracovali pre akékoľvek občianske združenie alebo neziskovú organizáciu minimálne 40
dobrovoľníckych hodín, máte možnosť nám poukázať až 3% z dane. Na to je potrebné organizáciu, pre ktorú
ste pracovali, požiadať o vystavenie Potvrdenia o výkone dobrovoľníckej činnosti. Ak ste pracovali pre eRko,
potvrdenie vám zabezpečíme my. Prosím, dajte nám o tom včas vedieť. Toto Potvrdenie je povinnou prílohou k
Vyhláseniu, resp. k daňovému priznaniu. Pri vypĺňaní a odovzdávaní tlačív sa prosím riaďte pokynmi
uvedenými vo vyšších odsekoch (ako poukázať 2% z dane). Navyše je však potrebné v tlačive zaškrtnúť kolonku
že spĺňate požiadavky na poukázanie 3% z dane. Na výpočet poukázanej sumy je potrebné použiť vzorec
"celková výška dane/100*3". Ak ste dobrovoľnícke hodiny odpracovali v inej organizácii, budeme potrebovať aj
kópiu Potvrdenia.

Ako nám poukázať 3% z dane?

Podporte nás 2% 


