Postup krokov na poukázanie 2% (3%) dane.
Ako poukáza´ 3%. Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovo©nícky minimálne 40 hodín v
BMX klube Ra£a (napríklad brigádovaním na BMX dráhe a na údrºbe areálu BMX), poºiadajte nás prosím o vydanie potvrdenia o tejto skuto£nosti - umoºní Vám poukáza´
nám 3% namiesto 2% dane.

Ak za vás da¬ové priznanie podáva zamestnávate©
1. Ak ste do 15.2.2019 nepoºiadali svojho zamestnávate©a o vykonanie ro£ného zú£tovania
zaplatených preddavkov na da¬ za rok 2018, skúste ho e²te o to poºiada´.
2. Poºiadajte zamestnávate©a, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane (stiahnite si
editovate©né pdf).
3. Stiahnite si predvyplnené Vyhlásenie (editovate©né pdf) a vypl¬te chýbajúce údaje1.
4. Obe tieto tla£ivá***, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, podajte do
30.04.2019 (dátum podania na po²tovú prepravu alebo do podate©ne da¬ového úradu) na
príslu²ný da¬ový úrad  adresu si nájdete tu.
5. *** Ak poukazujete 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o
zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovo©níckej
£innosti!!!

Ak si podávate da¬ové priznanie sami
Ak si podávate da¬ové priznanie sami (podnikate© alebo zamestnanec, ktorý nepoºiadal svojho
zamestnávate©a o vykonanie ro£ného zú£tovania zaplatených preddavkov na da¬ za rok 2018),
v²etky ostatné potrebné tla£ivá na poukázanie nájdete tu (bod 2. alebo bod 4.). Ak nepouºijete nami predvyplnené Vyhlásenie (editovate©né pdf), nezabudnite správne vyplni´
klubové údaje: BMX klub Ra£a, He£kova 3, 831 51 Bratislava, IO: 30808774, forma:
ob£ianske zdruºenie.
Zostavil: Mikulá² Rap£an, BMX klub Ra£a, tel: 0903 703 132.
1. Ak nám chcete oznámi´, ºe nám menovite Vy venujete svoje 2% alebo 3%, v predposlednom riadku tla£iva
Vyhlásenie kliknite v©avo do ²tvorcového polí£ka, na znak Vá²ho súhlasu s tým, ºe nám budú zaslané Va²e údaje
(meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu), nie v²ak poukázaná suma. Ak by Vám to nevadilo, dovo©ujeme si
Vás poºiada´, aby ste nám oznámili aj poukázanú sumu, osobitným listom na na²u adresu alebo e-mailom na
rapcan@bmx-raca.sk. akujeme.
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