
DARUJTE 2% Z VAŠEJ DANE
PRE SPOLOČENSTVO MLADÝCH V NAŠEJ FARNOSTI

Nechajte nám na seba kontakt a všetky dôležité informácie a tlačivá Vám zašleme!

1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech ZKSM poukázať. 

Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate 

o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

4. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) sa nachádza v Zozname prijímateľov na rok 2019.

5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia.

6. Údaje o ZKSM napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu 
chcete poukázať. Údaje, ktoré potrebujete do Vyhlásenia uviesť:

IČO: 00641162
Právna forma: občianske združenie

Obchodný názov: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Sídlo: Brezová 18/5, 052 01 Spišská Nová Ves

7. Zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa) prijímateľovi 2% z Vašej dane.

8. Aby vaše 2% z dane išli priamo nášmu spoločenstvu, je nutné obe tieto tlačivá - 
teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením (v prípade 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej 

činnosti) :
a) oskenovať a poslať nám mailom (dominogabriel@gmail.com)

 a tlačivá zaniesť na daňový úrad najneskôr do 30.4.2019

b) alebo doručte tieto tlačivá čo najskôr nám a my sa o všetko postaráme

poznámka: IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje sprava. ZKSM nemá SID, kolónku SID nechajte prázdnu

miesto doručenia tlačiva: 
1. priamo kontaktnej osobe, prípadne cez inú osobu
2. sakristia Kostola sv. Rodiny - s odkazom “pre D. Gabriela”

kontaktná osoba: 
Dominik Gabriel 

dominogabriel@gmail.com


