
Як я можу пожертвувати 2%?
Процедура відрізняється для різних людей. Якщо ви найманий працівник і не подаєте податкову декларацію, ось як це зробити:

Попросіть свого роботодавця зробити річний розрахунок до 15 лютого 2023 року.
Попросіть у роботодавця Свідоцтво про сплату податків (Potvrdenie o zaplatení dane).

Заповніть форму "Декларація" („Vyhlásenie“) – УВАГА – рядок 13 округляється математично до двох знаків після коми (наприклад, сума
12 344 € вводиться як 12,34 €, а сума 12 345 € - як 12,35 €). Вирівняйте податковий номер праворуч. Рекомендуємо також вписати
номер телефону, щоб податкова могла зв'язатися з вами в разі виникнення ускладнень. Уважно прочитайте примітки та інструкції.
Неправильно заповнені форми є недійсними.

Доставте обидві ці форми в будь-яку податкову інспекцію до 30.04.2023.

Якщо ви подаєте податкову декларацію або є корпорацією, процедуру можна знайти нижче*.
Якщо ви волонтерили понад 40 годин минулого року, ви можете пожертвувати до 3%, процедуру дивіться нижче**.

*Якщо ви подаєте податкову декларацію, вам не знадобляться перераховані вище форми. У податковій декларації є спеціальні поля
для заповнення даних одержувача двох відсотків. Наші реквізити можна знайти нижче.

Ми хотіли б подякувати вам за перерахування 1,0% (2%) ваших податків. Тому ми були б раді, якби ви поставили галочку у податковій
декларації про згоду на надсилання ваших реквізитів (назва компанії, юридична адреса та організаційно-правова форма).

Ви можете пожертвувати **3%, якщо ви відпрацювали щонайменше 40 волонтерських годин у 2020 році. Організація або особа, якій ви
таким чином допомогли, видасть вам довідку із зазначеним змістом, яку ви додасте до вищезазначених форм.
________________________________________________
Дані OZ SME SPOLU
При заповненні декларації вам знадобляться наступні дані нашого об'єднання:

IČO/SID: 50164015 (SID порожній) - вирівняйте ідентифікаційний номер по правому краю (тобто, якщо він коротший за кількість
клітинок, то вільні клітинки будуть знаходитися перед ним).



Obchodné meno (názov): SME SPOLU
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo – ulica: Ovručská
Súpisné/orientačné číslo: 1663/5
PSČ: 83102
Obec: Bratislava

Щиро дякуємо!


