KARATE KLUB SLOVŠPORT TRNAVA.
Vážení rodičia a milí priaznivci karate,
Prosím všetkých darcov ,aby mi nahlásili každú zaslanú sumu , lebo inak
neviem z výpisu z účtu identifikovať prijaté peniaze.!!!!!
Karate klub Slovšport Trnava,o.z. je právny subjekt, ktorý má oprávnenie na prijímanie 2%
z dane na rok 2019.
Právný subjekt - Karate klub Slovšport Trnava, o.z.
sídlo
- Rybníková 15 , 917 01 Trnava
č. účtu
- 0045549224/0900
IBAN
-SK8309000000000045549224
bank.spojenie - Slovenská sporiteľňa a.s. Trnava
IČO
- 30997933
Právna forma - Občianske združenie

Od roku 2019 sú nové tlačivá Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie !!!
Zamestnanec ,ktorému robí jeho zamestnávateľ ročné zúčtovanie dane /treba požiadať do
15.2.2019/
Účtovníčka Vám vyplní , alebo dá vlastné Potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do
25.4.2019 a Vy vyplníte a podpíšete iba Vyhlásenie ,ktoré prikladám k tomuto oznamu do
25.4.2019 obidve tlačivá môžete osobne priniesť p. Gašparovičovej, alebo zašlete poštou
daňovému úradu podľa Vášho bydliska.
Fyzická osoba , alebo SZČO , ktorá si podáva sama daňové priznanie
V termíne do 31.3.2019, musí predložiť, alebo zaslať poštou daňovému úradu daňové
priznanie typu A, alebo typu B , kde je zahrnuté už tlačivo na vyhlásenie poukázania
2% dane a vypíšete len sumu a subjekt , ktorému chcete sumu poukázať.
Právnícká osoba / s.r.o. alebo a.s./
Právnická osoba do 31.3. 2019 zašle daňové priznanie miestne príslušnému správcovi dane
daňovému úradu . V daňovom priznaní vyplní riadok na poukázanie 2% alebo 3% dane a určí
sumu a napíše názov subjektu, ktorému chce sumu poukázať.
Daňová povinnosť musí byť vyrovnaná do centu ,inak daňový úrad žiadnu sumu
nepoukáže.
Všetky potvrdenia môžete osobne odovzdať tajomníčke klubu / Gašparovičová/, ktorá
zabezpečí ich odovzdanie na daňovom úrade.
ĎAKUJEME všetkým rodičom ,ktorí nám minulý rok túto čiastku poukázali .
Peniaze, ktoré nám boli touto formou poukázané za rok 2018 boli použité na športovú
a organizačnú činnosť , tričká a športovú výstroja materiál karate klubu .

Trnava 31.1.2019

Renáta Gašparovičová 0905440277

