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Poukážte 2% (resp. 3%) v roku 2021 zo svojich už zaplatených daní
Vážení členovia a priaznivci Športového klubu Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Ďakujeme Vám, že ste i v roku 2020 prispeli 2% zo svojich daní pre Športový
klub UMB. I vďaka Vám sme mohli realizovať úlohy športovo-telovýchovné aktivity
mládeže.
V priebehu týchto týždňov, dní, sa môžete opäť rozhodnúť o použití 2% (3%)
Vami zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.
Občianske združenie Športový klub UMB v zmysle zákona môže prijímať uvedené 2%
(3%) a použiť finančné prostriedky na podporu a rozvoj športu. Obraciame sa na Vás, ako
aj na právnické osoby, s prosbou o poukázanie svojej 2% (3%) už zaplatenej dane pre
Športový klub UMB.
Ak sa rozhodnete podporiť Športový klub UMB uvedenými 2% (3%) je potrebné
vykonať:
A) Fyzické osoby, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného
zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, následne požiadajú svojho
zamestnávateľa o vystavenie tlačiva „POTVRDENIE o zaplatení dane“. Z tohto
potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% (3%) z Vašej
zaplatenej dane a následne vyplniť „VYHLÁSENIE“ o poukázaní sumy pre Športový
klub UMB podľa predtlače (príloha). Obe tieto tlačivá, teda „Vyhlásenie“ a
„Potvrdenie“ doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, resp.
do termínu určeného FR SR v závislosti od trvania pandemickej situácie COVID-19.
B) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé, v tlačive
daňovom priznaní vyplnia kolonku „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“
podľa údajov ŠK UMB a odovzdajú daňové priznanie na daňový úrad podľa svojho
bydliska do 31. marca 2021, resp. do termínu určeného FR SR v závislosti od trvania
pandemickej situácie COVID-19.
Dúfame, že administratívne úkony Vás neodradia a podporíte tak Športový klub
UMB Banská Bystrica, za čo Vám vopred ďakujeme.
S pozdravom
PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD.
prezident ŠK UMB Banská Bystrica
Údaje potrebné k dopísaniu do daňových tlačív „Vyhlásenia...“ k poukázaniu v prospech ŠK UMB:

IČO: 14223970, Právna forma: občianske združenie, Obchodné meno (názov): Športový klub
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Sídlo: Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica
Pozn.: Tlačivá Daňové priznanie pre fyzickej osoby typ A a typ B a tiež pre právnické osoby sa menili
a sú nové pre rok 2021 uvedené na web stránke Finančného riaditeľstva SR. Pri poukázaní daňovej čiastky
prosíme v daňovom tlačive o vyznačenie krížikom súhlas so zaslaním údajov /meno, priezvisko a adresa
trvalého pobytu/ poskytovateľa dane v prospech ŠK UMB.
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Tlačivá zverejnené aj na web stránke ŠK UMB www.sportklub.umb.sk

