
Venujte 2 % z dane v prospech vysokoškolského športu!
Športový klub "KAMIKSE klub kanoistiky Akademik Technická univerzita Košice" je zameraný na rekreačnú kanoistiku, od pohodových
výletov po hladinách jazier a pomalých tokov až po extrémne zjazdy divokej vody. Ponúkame zážitky na vode a okolo nej pre študentov

ako aj pre všetkých záujemcov o aktívne a atraktívne využitie voľného času v prírode pričom zabezpečujeme všetko potrebné – lode,
vodácky materiál, kurzy kanoistiky, inštruktorov i organizovanie vodáckych výletov a  zážitkov.

Aj v tomto roku nám percentá z Vašej dane pomôžu udržať, ba aj zvýšiť, úroveň ponúkaných služieb a obnoviť stav materiálu, ktorý je
vinou nedostatočného financovania školstva už čiastočne zastaraný.

Použijeme ich na zabezpečenie kvality a bezpečnosti športových a oddychových aktivít na vode a okolo nej pre všetkých zúčastnených.
Nič Vás to nebude stáť a pre nás to bude veľká pomoc. Stačí sa len rozhodnúť. 

Držíme Vám (a nám) pri tom palce. Ďakujeme!

Ako na to, ak ste...
zamestnanec...
2%  resp  3%  z  dane  nám  môžete  poukázať  ak  požiadate  svojho
zamestnávateľa  o  vykonanie  ročného  zúčtovania  preddavkov  na
daň z príjmov a zamestnávateľ Vám vystaví potvrdenie o zaplatení
dane, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani.
Potom vyplňte vyhlásenie o poukázaní:
a) 2% zo zaplatenej dane (min. 3 €), alebo 
b)  3%  zo  zaplatenej  dane,  ak  ste  v  minulom  roku  odpracovali
dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od
organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali. 
Najneskôr  do  30.  apríla  pošlite/doručte  vyplnené  Vyhlásenie  o
poukázaní  2(3)%  dane  spolu  s  Potvrdením  o  zaplatení  dane  (a
Potvrdení o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti) daňovému úradu
v mieste Vášho trvalého bydliska. 

ak podávate daňové priznanie...
2(3)% z dane nám môžete poukázať ak podávate daňové priznanie
k dani z príjmov, zaplatili ste daň, nemáte nedoplatok na dani ani za
predchádzajúce  obdobia.  Musí  však  byť  splnená  podmienka
minimálne 3 € pre prijímateľa.
V daňovom priznaní  pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na
poukázanie  2(3)% z  dane  v  prospech  1  prijímateľa.  Údaje,  ktoré
potrebujete do daňového priznania uviesť,  sú vo vedľajšom stĺpci
dole.
3%  zo zaplatenej  dane  môžete  poukázať,  ak ste  v minulom roku
odpracovali  dobrovoľnícky  minimálne  40  hodín  a  získate  o  tom
Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky
pracovali.
Riadne  vyplnené  daňové  priznanie  doručte  v  lehote  na  podanie
daňového priznania na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska
a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste firma (právnická osoba)...
1%(2%)  z dane  nám  môže  poukázať  aj  firma,  ak  podáva  daňové
priznanie (DP) k dani z príjmov právnických osôb. 
Vypočítajte si Vaše 1%(2%) z dane z príjmov právnickej osoby - to je
maximálna  suma,  ktorú  môžete  poukázať  v  prospech
prijímateľa/prijímateľov, (minimálne 8 € na jedného prijímateľa).
1% verzus 2% z dane:
a) Ak firma v minulom roku až do termínu 31.3. t.r. NEDAROVALA
financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel,
tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v DP, že poukazuje iba
1% z dane
b)  Ak firma v minulom roku až  do termínu  31.3.  t.r.  DAROVALA
financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel,
tak  môže  poukázať  2%  z dane  -  označí  v  DP,  že  poukazuje  2%
z dane.
V  DP  pre  právnické  osoby  -  Časť  IV.  sú  už  uvedené  kolónky  na
poukázanie 1%(2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. 
Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do DP ďalší list papiera
ako  prílohu  (je  uvedená  na  poslednej  strane  DP)  a  uveďte  tam
analogicky  všetky  potrebné  identifikačné  údaje  o prijímateľoch
a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte,
koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na
podanie daňového priznania  na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa
Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Športový  klub  "KAMIKSE  klub  kanoistiky  Akademik  Technická
univerzita Košice". 
IČO: 52177246
Právna forma: občianske združenie
Popradská 1443/58
04011 Košice - mestská časť Západ

V každom prípade nás prosím informujte o poukázaní percent z dane, aby Váš príspevok bol dokonale adresný. (osobne,
sms, mailom, správou na FB...)

Všetky potrebné tlačivá nájdete aj na našej internetovej stránke.
Športový klub "KAMIKSE klub kanoistiky Akademik Technická univerzita Košice", Popradská 1443/58, Košice - mestská časť

Západ 04011 , web: www.kamikse.sk, mail: klub@kamikse.sk 


