Milí priatelia umenia, milí rodičia a priaznivci Súkromnej základnej
umeleckej školy v Omšení.
Dovoľujem si vás osloviť a požiadať o podporu aktivít Občianskeho združenia Moderato,
ktoré vzniklo pri Súkromnej ZUŠ v Omšení v roku 2009.
V tomto roku nás môžete podporiť formou darovania 2% z vašej dane, ktorú ako právnická
alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník), alebo cez
zamestnávateľa (ako zamestnanec).
Poskytnutie 2% pre vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane,
ktorú nám poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu.
Takýmto spôsobom môžete podporiť verejnoprospešné aktivity.
Venovaním 2% z dane z príjmov nášmu združeniu podporíte napríklad:
- voľnočasovú činnosť detí, pedagógov a rodičov v zachovaní ľudových tradícií v obci
Omšenie, Dolná Poruba a v širokom regióne Považia,
- prácu a účinkovanie vo folklórnom súbore Dolinka,
- súborovú a orchestrálnu činnosť žiakov Súkromnej ZUŠ v Omšení s pobočkou v
Dolnej Porube,
- zakúpenie ďalších hudobných nástrojov a ich zapožičiavanie žiakom Súkromnej
základnej umeleckej školy.
Kolektívna práca v rôznych umeleckých zoskupeniach, hudobných, výtvarných či
tanečných, pomáha deťom:
- vzájomne sa rešpektovať, spoznávať a interpretovať umenie a kultúru nášho regiónu,
- reprezentovať región i Slovenskú republiku produkciou umeleckého programu na
prehliadkach, súťažiach a festivaloch, koncertoch, recepciách a iných kultúrnospoločensko a športových podujatiach,
- pomáhať pri výchove detí umením, učiť deti od útleho detstva byť citlivejšími a
lepšími k svojmu rodinnému životnému, ale hlavne spoločenskému prostrediu.
Identifikačné údaje
Obchodné meno (názov): OZ Moderato pri Súkromnej základnej umeleckej škole
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42145651
Sídlo: Omšenie 629, 914 43 Omšenie

S úctou,
Elena Buranová
zriaďovateľka a riaditeľka Súkromnej ZUŠ v Omšení

Ako postupovať pri darovaní 2%
Ak ste zamestnanec a nepodávate si sami daňové priznanie:



Najneskôr

do 15.2.2015 požiadajte

zamestnávateľa

o

vykonanie ročného

zúčtovania

zaplatených

preddavkov na daň, v tomto zúčtovaní (v oddiely VII zaškrtnutím v štvorčeku) požiadajte zamestnávateľa o
vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok minulý rok 2014



Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v
minulom roku 2014 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma
však musí byť minimálne 3,32 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a
získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali



Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v
roku 2014. V riadku 12 uveďte sumu dane, ktorú za Vás zaplatil zamestnávateľ (je to suma z riadku 03 v
Potvrdení o zaplatení dane). V riadku 13 napíšte 2% (3%) z tejto sumy zaokrúhlené nahor. Táto suma však
musí byť minimálne 3,32 €. V riadku 14 uvediete dátum z riadku 05 v Potvrdení o zaplatení dane, v prípade
preplatku na dani z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie 31.marec zdaňovacieho obdobia v
ktorom sa toto vyhlásenie podáva;



V II. oddieli vyhlásenia uveďte údaje o prijímateľovi (ak nie je vypísané):
IČO: 42145651 (IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava)
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Občianske združenie Moderato pri Súkromnej základnej umeleckej škole
Sídlo: Omšenie
Číslo: 629
PSČ: 914 43
Obec: Omšenie



Obidve tlačivá zašlete alebo odnesiete na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.4.2015
(nezabudnite si odložiť doklad o tom, že ste Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane odovzdali, alebo
zaslali na daňový úrad);

Ak ste fyzická osoba, zamestnanec a sami si podávate Daňové priznanie:



V Daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky ( v oddiely VIII, tlačivo typ A) na poukázanie 2% z
dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť ak ste sa rozodli
darovať nám 2% uvádzame v závere týchto pokynov.



Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v
roku 2014 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí
byť minimálne 3,32 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a
získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku 2013 dobrovoľnícky
pracovali.



Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne
do 31.3.2015) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Okrem
daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo
Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému
priznaniu je aj "Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti"

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba



Právnické osoby môžu poukázať 1,5% resp. (2%) z dane viacerým prijímateľom, musí však byť splnená
podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.



V daňovom priznaní (DP) pre právnické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v
prospech 1 prijímateľa. Ak sa rozhodnete podporiť viacej prijímateľov, vložte prílohu do DP (je to uvedené na
poslednej strane DP). Uveďte tam všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a príslušnú sumu, ktorú
chcete v ich prospech poukázať. V príslušnej kolónke daňového priznania napíšete koľkým prijímateľom chcete
poukázať svoj podiel z dane. Údaje, ktoré potrebujete do DP uviesť ak ste sa rozhodli darovať nám 2%
uvádzame v závere týchto pokynov.

Výpočet 1,5% alebo (2%) z dane z príjmov právnickej osoby:



Ak ste v minulom roku 2014 (do termínu na podanie DP a zaplatenie dane do 31.3.2014) nepoukázali
finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,5% z dane. V
príslušnej kolónke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete iba 1,5% z dane.



Ak ste v minulom roku 2014 do termínu na podanie DP a zaplatenie dane do 31.3.2014) poukázali finančný
dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane. V príslušnej kolónke
daňového priznania vyznačíte, že poukazujete 2% z dane.



Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový
úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla).

Údaje ktoré treba uviesť do daňového priznania, ak sa rozhodnete svoju časť dane darovať pre OZ
Moderato:
IČO: 42145651 (IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje z ľava)
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Občianske združenie Moderato pri Súkromnej základnej umeleckej škole
Sídlo: Omšenie
Číslo: 629
PSČ: 914 43
Obec: Omšenie

