SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
Radlinského 11
811 07 Bratislava

SNK

Vážení doterajší i noví partneri,

Slovenský národný komitét IWA vyjadruje poďakovanie za Vaše 2 % z odvedených daní, ktoré pomáhajú
realizovať aktivity nášho združenia a tým propagovať význam a vzdelanosť v oblasti vodného hospodárstva.
Poskytnutím Vašich 2 % z odvedených daní tak môžete podporiť niektoré z nasledovných aktivít
realizovaných v rámci nášho združenia:
• propagáciu vodného hospodárstva,
• prezentáciu zduženia doma a vo svete,
• organizáciu a účasť na odborných podujatiach, konferenciách a seminároch,
• vzdelávanie a vydávanie odborných a vedecko-technických publikácií,
• rozvoj mladých vedeckých pracovníkov zaujímajúcich sa o vodné hospodárstvo,
• ochranu ľudských práv, ochranu a tvorbu životného prostredia,
• vedu a výskum.
Dovoľujeme si Vás touto cestou požiadať o podporu formou 2 % z odvedených daní na účet
Slovenského národného komitétu IWA akoukoľvek čiastkou. Konkrétnejšie inštrukcie k darovaniu 2% z dane
sú uvedené v prílohe - v postupe krokov či už pre zamestnancov, fyzické osoby alebo právnické osoby.
Vopred ďakujeme, že ste sa rozhodli darovať svoje 2% z dane práve nám.

S pozdravom

v.r.
prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
predseda SNK IWA
Bratislava, 15.02.2020

Kontakt:
ivona.skultetyova@stuba.sk
Tel: +421 2 59 274 600,
+421 911 116020

BANKOVÉ SPOJENIE
Číslo účtu
11495184 / 0900 Slovenská sporiteľňa, a.s.
Swift kod
GIBASKBX
IBAN:
SK 4309000000000011495184

IČO
DIČ

31745415
2020856277

PRÍLOHA
POSTUP KROKOV NA POUKÁZANIE 2% (3%) PRE ZAMESTNANCOV
ktorí požiadajú svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov
na daň z príjmov, t.j. daňové priznanie im robí zamestnávateľ:
1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na
daň.
2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám zároveň vystavil tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ
DANE ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (je v prílohe alebo na našej stránke www.iwa.sk).
3. V tomto Potvrdení nájdete dátum zaplatenia dane a vypočítate si nasledovné:
•

2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech
prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo
dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne
3 €.

•

3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky
minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre
ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

4. Vaše osobné údaje vpíšte spolu so sumou 2%/3% z daní do VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ
PODIELU ZAPLATENEJ DANE (ľudovo povedané tlačivo na poukázanie 2%/3%) (je v prílohe
alebo na našej stránke www.iwa.sk.) Údaje pre SNK IWA sú:
IČO
Právna forma:
Obchodné meno:
Ulica:
Súpisné/orient. Číslo
PSČ
Obec

31745415
Občianske združenie
Slovenský národný komitét IWA
Radlinského
2766/11
81107
Bratislava

5. Vo Vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (meno a
adresa) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť,
budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám
poukázali, nikdy neuvidíme.
6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na váš
daňový úrad (podľa vášho bydliska).
7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení
dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

PRÍLOHA
POSTUP KROKOV PRE FYZICKÉ OSOBY,
ktoré si robia daňové priznanie sami
1. V rámci robenia si daňového priznania za rok 2019 si v rámci daňového formuláru (FO typ
A alebo FO typ B) vypočítajte:
•

2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech
prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo
dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne
3 €.

•

3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky
minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre
ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

2. V časti Daňového priznania „ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z
príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“ uveďte naše údaje:
IČO
Právna forma:
Obchodné meno:
Ulica:
Súpisné/orient. Číslo
PSČ
Obec

31745415
Občianske združenie
Slovenský národný komitét IWA
Radlinského
2766/11
81107
Bratislava

3. Na tejto strane daňového priznania máte rovnako možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s
poskytnutím vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak
sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu,
ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového
priznania (zvyčajne do 31.03.2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto
termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o
odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

POSTUP KROKOV PRE PRÁVNICKÉ OSOBY
Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v
prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
1. Na začiatok si vypočítajte si vypočítajte vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov– to je maximálna
suma, ktorú nám môžete poukázať. Výška poukázanej sumy musí byť minimálne 8,00 €.
2. vznikajúce rozdiely vo výške poukázaného % z dane:
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 (aj inej organizácii, nemusí byť iba
prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že
poukazuje iba 1,0% z dane.

PRÍLOHA
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 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 (aj inej organizácii, nemusí byť iba
prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje
2% z dane (tak ako po minulé roky).
3. V sekcii pre asignáciu 2% v daňovom priznaní pre právnické osoby potrebujete uviesť naše
nasledovné údaje:
IČO
Právna forma:
Obchodné meno:
Ulica:
Súpisné/orient. Číslo
PSČ
Obec

31745415
Občianske združenie
Slovenský národný komitét IWA
Radlinského
2766/11
81107
Bratislava

4. Rovnako môžete na tomto mieste zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich
údajov (názov spoločnosti, právna forma a sídlo) nášmu združeniu – novinka od roku 2016.
Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj
dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.
5. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite prostredníctvom elektornického systému do
Vášho dátumu podania daňového priznania.

