Nezisková organizácia STADETORE prevádzkuje od roku
2009 Špeciálnu materskú školu, Domov sociálnych služieb a od roku2013 aj Súkromné centrum
špeciálnopedagogického poradenstva na Slnečnej ulici v Banskej Bystrici

Stadetore n.o. sa snaží byť dynamickou organizáciou, ktorá hľadá stále nové
prostriedky pre zlepšovanie podmienok pre deti rôznej vekovej kategórie s rôznymi
individuálnymi potrebami. 2% dane predstavujú pre nás nové možnosti ako zlepšovať
prostredie pre Vaše deti. Budeme veľmi radi, ak 2% z dane venujete Stadetore n.o.,
ktorá zastrešuje Súkromnú špeciálnu materskú školu pre deti s poruchou
binokulárneho videnia, Domov sociálnych služieb Slniečko pre deti s kombinovaným
zdravotným znevýhodnením a Súkromné centrum špeciálnopedagogického
poradenstva. Váš záujem a potreby Vašich detí sú pre nás prioritou.
Prostriedky plánujeme použiť hlavne na nákup hračiek, moderných didaktických
pomôcok, prípadne nového detského nábytku a zveľadenie detského ihriska.
Nezisková organizácia „STADETORE n. o.“ bola založená 12.novembra 2008
ako právny subjekt na návrh zakladateľov podľa ust.§ 11 ods. 1 zákona NR SR
č.213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecné prospešné
služby, ktoré v druhovom členení predstavujú :
- poskytovanie sociálnych služieb
- služby zdravotnej starostlivosti
a/ stacionár rehabilitačný pre deti
b/ stacionár očný pre deti
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.
Podrobnejšie informácie aj na: www.detskecentrumbb.sk a www. rozhodni.sk

Kontaktné údaje:
NÁZOV: STADETORE n. o.
SÍDLO: Slnečná 34, 974 04 Banská Bystrica
PRÁVNA FORMA: nezisková organizácia
IČO: 45023158

1.

Stručný postup na poukázanie 2% z dane
1.2

Postup na poukázanie 2% z dane pre zamestnanca
15.2.2019 –
zamestnanec do tohto termínu požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného
zúčtovania zaplatených preddavkov na daň – tlačivo Žiadosť o vykonanie
výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie
ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov.
Po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada o Potvrdenie o
zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%. Zamestnanec vyplní
tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z
príjmov fyzickej osoby.

Ak získavate 2% z daní pre konkrétneho pacienta je dôležité, aby Vám každý oslovený zamestnanec urobil
kópiu týchto 2 tlačív – Potvrdenia o zaplatení dane a Vyhlásenia – stiahnuť tu
30.4.2019 – zamestnanec doručí alebo pošle poštou na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) obe tlačivá –
Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením. ( Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému
daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €. )

2.2

Postup na poukázanie 2% z dane pre fyzickú osobu, ktorá si daňové
priznanie podáva sama
Fyzická
osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z
dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.
Ak
získavate 2% z daní pre konkrétneho pacienta je dôležité, aby Vám každá
oslovená fyzická osoba urobila kópiu tej strany daňového priznania, na
ktorej sa vypisujú údaje o nadácii a sume 2%.

31.3.2019 – termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia
daňovej povinnosti.
Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na
poukázanie 2% predstavuje 3 €. Číslo účtu Nadácie nepotrebujete, pretože darované finančné prostriedky
prevádza na náš účet priamo príslušný daňový úrad. Vy platíte celú daň svojmu daňovému úradu. Daňové úrady
majú 90 dní na to, aby nám poukázali prostriedky z 2% na náš účet.

3.2

Postup na poukázanie 2% z dane pre právnickú osobu

Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o
poukázaní 2%.
Ak
získavate 2% z daní pre konkrétneho pacienta je dôležité, aby Vám každá
oslovená právnická osoba urobila kópiu tej strany daňového priznania,
na ktorej sa vypisujú údaje o nadácii a sume 2%.
Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť.
Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu však musí byť aspoň 8 €. V termíne podania
daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019, pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak) treba podať daňové
priznanie na príslušný daňový úrad (v mieste sídla spoločnosti) a zaplatiť daňovú povinnosť.

