Občianske združenie Cyrilometodiána
Sídlo:
Kapitulská 15, 811 01 Bratislava 1
IČO:
42253209
Rok založenia:
2011
Bankové spojenie: Sberbank
IBAN:
SK80 3100 0000 0040 0118 1809
SWIFT:
LUBASKBX
Kontakt:

tel.: + 421 2 32 77 71 01

e-mail: cyrilometodiana@frcth.uniba.sk

Podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete aj
Vy poskytnúť 2 % z Vašej dane občianskemu združeniu Cyrilometodiána, ktorého cieľom je
finančne podporovať skvalitňovanie vzdelávacieho procesu, vrátane technického a
materiálneho rozvoja Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v
Bratislave.
Takto získané finančné prostriedky budú v súlade so stanovami občianskeho združenia
Cyrilometodiána použité na:
• podporu výskumu, vzdelávania, domácej a zahraničnej odbornej spolupráce,
• materiálnu, finančnú a morálnu podporu RKCMBF UK v Bratislave pri zabezpečovaní
vzdelávacieho procesu,
• budovanie knižného fondu pre študentov fakulty i širokú verejnosť,
• edičnú činnosť,
• riešenie grantových úloh,
• spoluprácu s domácimi a zahraničnými inštitúciami v zmysle napĺňania svojho poslania.

Ako poukázať 2 %
Pracovali ste ako dobrovoľník?
Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2016, máte možnosť venovať 3 %
z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali o potvrdenie tejto práce.
Dôležité termíny:
• do 31. marca 2017– Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú
daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už
súčasťou daňového priznania
• do 30. apríla 2017 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú
povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o
zaplatení dane)
Potrebné tlačivá sú k dispozícii na webovej stránke:
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Popis krokov pre venovanie 2 % z dane
Ak ste zamestnaní:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na
daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a
sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite, doručte formuláre daňovému úradu v mieste
Vášho bydliska.
Tlačivá pre zamestnancov
Vyhlásenie o poukázaní sumy je k dispozícii na prevzatie na stránke Cyrilometodiány
(Vyhlasenie_o_poukazani_sumy-2016).
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti je k dispozícii na prevzatie na
stránke Cyrilometodiány (Potvrdenie_o_zaplateni_dane-2016).

