Venujte nám 2% z dane z príjmu
Vážení priatelia, partneri a sponzori,
ďakujeme za Vaše rozhodnutie podporiť nás venovaním 2% zo zaplatenej dane pre aktivity
našej organizácie. Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou (angl. Slovak
Wildlife Society) je občianske združenie zamerané na veľkých šeliem – vlk dravý, medveď hnedý
a rys ostrovid. Našimi aktivitami usilujeme o lepšie pochopenie života týchto veľkých
predátorov a ich akceptovanie v našom spoločnom prostredí.
Snažíme sa o šírenie odborných poznatkov a pomáhame miestnym komunitám pri realizácii
opatrení, ktoré predchádzajú škodám ako sú strážne psy na salašoch, elektrické oplôtky pre
včelárov alebo odpadkové kontajnery odolné voči medveďom. Na odborných medzinárodných
platformách informujeme o situácii veľkých šeliem na Slovensku a šírime pravdivý,
predovšetkým pozitívny obraz o vnímaní predátorov občanov našej krajiny. Činnosť našej
organizácie je financovaná takmer výlučne z darov a od dobrovoľníkov.

Naše údaje
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Právna forma:
IČO:

Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou
Belanská 574/6, 033 01 Liptovský Hrádok
občianske združenie
37972979

Ako postupovať
Ak ste fyzická osoba - živnostník:
•
•
•

Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane (XII. oddiel).
Žiadne iné tlačivo podávať netreba.
3% sa dajú poukázať ak ste pre organizáciu odpracovali 40 hodín ako dobrovoľník.

Ak ste zamestnanec:
•
•
•

Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení
dane“.
Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane”.
Obe tlačivá doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

Ak ste právnická osoba:
•
•

V časti VI. daňového priznania vyplňte horeuvedené údaje o našej organizácii.
Darovať môžete v každom prípade aspoň 1% z dane. 2% z dane môžete darovať vtedy,
ak Vaša firma poskytla súčasne verejnoprospešný dar (našej alebo inej organizácii) vo
výške 0,5% z dane.
Ďakujeme za dar i za námahu s nevyhnutnou administráciou!

