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Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

. .
- Dátum narodenia02 vypĺňa sa, len ak ide

o daňovníka, ktorý
nemá rodné číslo

Adresa trvalého pobytu

09 - Obec

06 - Ulica

10 - Štát08 - PSČ

04 - Meno03 - Priezvisko

07 - Súpisné/orientačné číslo

01 - Rodné číslo

/
I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

FR SR

Uvádza sa
zdaňovacie
obdobie,
za ktoré sa
platí daň

Suma do výšky 2%  resp. 3% zaplatenej dane, 1)

Z ň, z ktorej sa vypočíta sumaaplatená da
do výšky 2%, resp. 3% zaplatenej dane1) 12 ,
S , resp. 3%uma do výšky 2% zo1)

zaplatenej dane z r. 12 (minimálne 3 eurá)
13 ,

V r. 12 sa uvádza daň daňovníka znížená o daňový
bonus podľa § 33 zákona a daňový bonus na
zaplatené úroky podľa § 33a zákona, vypočítaná
v roku, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza
sa suma z r. 24 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré
je súčasťou tohto vyhlásenia.
V r. 13 suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.. .

- Dátum zaplatenia dane14 Z riadku 26 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je sú ťoučas
vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného
zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec
zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II. ODDIEL - Ú ĽOVIDAJE O PRIJÍMATE
- IČO 2)15

- Obchodné meno (názov)16

Dátum . .Vyhlasujem, že uvedené údaje
v tomto vyhlásení sú pravdivé.

Podpis
daňovníka

1) Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane možno prijímateľovi poukázať, ak fyzická osoba
v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z.
v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie,
ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.

2) IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

05 -Titul pred menom / za priezviskom

/

11 - Telefónne číslo

súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele
podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

spĺňam podmienky
1)

na poukázanie 3% z dane (vyznačí sa x)



Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors
Naším poslaním je prostredníctvom klaunského umenia prinášať radosť a smiech tým, 
ktorí to potrebujú. 

V našom tíme pôsobí vyše 60 profesionálnych zdravotných klaunov a klauniek, ktorí svojím 
humorom podporujú psychickú pohodu hospitalizovaných detí a tým prispievajú k zlepšeniu 
ich celkového zdravotného stavu. 

Naším hlavným programom sú pravidelné návštevy na detských oddeleniach nemocníc po 
celom Slovensku. 

V rámci špeciálnych programov sa zameriavame aj na seniorov, dospelých pacientov, 
znevýhodnené deti a ťažko choré deti v domácej intenzívnej starostlivosti. 

Ako postupovať, ak nám chcete pomôcť
Požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie do 15. februára 2023.

Vyplňte svoje údaje vo VYHLÁSENÍ na druhej strane tohto dokumentu.

Vyplnené VYHLÁSENIE pošlite spolu s potvrdením o zaplatení dane na daňový úrad, 
podľa miesta vášho trvalého pobytu, do 30. apríla 2023.

Tento rok máme opäť možnosť dozvedieť sa, kto nám venoval 2 % z dane. Budeme veľmi 
radi, ak označíte krížikom políčko v spodnej časti VYHLÁSENIA na druhej strane a my sa 
o vašej podpore dozvieme.

Ak nie ste zamestancom, prosím, posuňte toto tlačivo niekomu vo svojom okolí, kto by 
chcel prostredníctvom 2 % z daní priniesť viac smiechu, radosti a psychickú pohodu 
chorým deťom v nemocniciach.

www.cervenynos.skwww.cervenynos.sk
Viac informácií nájdete na

Chceme chrániť prírodu a preto sme tento formulár vytlačili na ekologický papier.

pošlite
radost’
det’om do nemocníc
Aj vd’aka vašim 2 % z dane
môžu deti v nemocniciach

stretnúť svojho klauna


