Aj tento rok sa Aeroklub Prešov o.z. uchádza o podporu rozvoja športového letectva
a výchovy talentovanej mládeže formou poukázania podielu z Vašich daní na našu
činnosť. Aeroklub je vedený v notárskom registri zoznamu prijímateľov podielu dane za rok
2019. Návod postupu na poukázanie podielu zaplatenej dane pre Aeroklub Prešov, o.z.. :
Do údajov o prijímateľovi uveďte :
________________________________________________________________________
IČO
Právna forma
31956912/0000
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno
AEROKLUB PREŠOV O.Z.
Sídlo
Ulica
Číslo
VRANOVSKÁ
72
PSČ
Obec
080 01
PREŠOV
Postupy :
1. Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ na jeho žiadosť podanú do 15.2.2020, vykonal
ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti (Žiadosť o vykonanie ročného
zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie
2018 vzor ŽIA38v18_1 v prílohe), je oprávnený vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do
výšky 2 %, resp. 3 % sa má poukázať ním určenému prijímateľovi (vybranej nadácii, resp.
občianskemu združeniu) a predloží správcovi dane Vyhlásenie o poukázaní podielu
zaplatenej dane na osobitnom tlačive (vzor V2Pv18_1 v prílohe) s uvedením údajov o
prijímateľovi. Vyplnené tlačivo Vyhlásenia predloží daňovník správcovi dane (daňovému
úradu) najneskôr do 30.4.2020. Prílohou vyhlásenia je POTVRDENIE O ZAPLATENÍ
DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (vzor V2Pv18_P v prílohe), ktoré vydal
zamestnávateľ (mzdárka), kde je uvedené, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa
zúčtovanie vykonalo, bola zamestnancovi zrazená.
2. SZČO v daňovom priznaní (DP) FO typu B vyplnia XII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o
poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona vzor
DPFOBv19 na strane DPFOBv19_12 uvedením údajov o prijímateľovi.
3. Iní v daňovom priznaní (DP) FO typu A vyplnia VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o
poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona vzor
DPFOAv19 na strane DPFOAv19_5 uvedením údajov o prijímateľovi.
4. Právnické osoby (a.s., s.r.o. a pod) v daňovom priznaní (DP) PO vyplnia
VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby
vzor DPPOv19 na strane DPPOv19_12 uvedením údajov o prijímateľovi.
Vzory tlačív sú umiestnené aj na internetovej stránke www.financnasprava.sk v časti
Formuláre.
Ak zaškrtnete políčko „súhlasím so zaslaním údajov (obchodne meno alebo názov, sídlo
a právna forma) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 8
zákona, správca dane je povinný v súlade s § 50 ods. 8 zákona oznámiť prijímateľovi
označenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, a to jeho meno, priezvisko
a trvalý pobyt.
Vopred ďakujeme!

