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Čo sú 2%:

Prostriedky z vami zaplatených daní, ktoré môžete poukázať klubu.
Ak prostriedky nepoukážete, stratia sa v štátnom aparáte.
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Ak prostriedky nepoukážete, stratia sa v štátnom aparáte.

Využitie:

prenájom motokár, Škola bezpečnej jazdy, športoviská, tech. vybvanie.

Využitie:

prenájom motokár, Škola bezpečnej jazdy, športoviská, tech. vybvanie.

Výhody:

nestojí vás to nič a poukázanie je možné zarátať ako členský poplatok.

Výhody:

nestojí vás to nič a poukázanie je možné zarátať ako členský poplatok.

Postup:

klubové iniciály vpíšte do daňového priznania. Po zaplatení dane vám
účtovníčka/ekonómka vystaví vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, ktoré
odovzdáte na daňovom úrade (do 30.4.). Oskenovanú kópiu nám pošlete
emailom.
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osoby nám môžu zaslať oskenovanú stranu daňového priznania
s klubovými iniciálmi.
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Všetky informácie nájdete na: www.acislovensko.sk/2-percenta
V prípade otázok nás kontaktujte formou e-mailu na: 2percenta@acislovensko.sk
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