Vážení členovia a priatelia
Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. Hlohovec!

Ako na to?
1.)

Občianske združenie ThDr. Jána Hanu, ktoré vzniklo v prostredí nášho
Cirkevného zboru v roku 2017, môže byť poberateľom 2 % (resp. pri firmách
časti) zo zaplatenej dane.
Finančné prostriedky združenia budú určené a použité na financovanie
činnosti spoločenstva rodín, detských a mládežníckych táborov a víkendoviek,
na celozborové stretnutia, na vzdelávanie detí, konfirmandov a mládeže, taktiež
aj na vzdelávanie dospelých počas rôznych besied s hosťami, na kultúrne
a umelecké podujatia, na podporu misijných zájazdov a zborových výletov, na
podporu vydávania zborového časopisu, na podporu činnosti zborovej diakonie
– charitatívnych projektov, na sociálnu pomoc ľuďom na to odkázaným, či na
pomoc našim priateľom z partnerského zboru vo Vojlovici a množstva ďalších
akcií.
Všetko toto, a nielen toto, sú aktivity, ktoré sme doposiaľ mohli
financovať iba z Vašich milodarov.
Láskavo chceme požiadať členov a priateľov nášho Cirkevného zboru,
aby túto možnosť zohľadnili pri rozhodovaní, ako tento rok poukázať časť zo
zaplatenej dane. Poukázaním časti svojej dane Občianskemu združeniu ThDr.
Jána Hanu pomôžete nášmu Cirkevnému zboru konať svoje poslanie v oblasti
budovania spoločenstiev, misie a vzdelávania a charitatívnej činnosti zborovej
diakonie.
Pritom ale nezaplatíte žiadne peniaze navyše, len ich presmerujete zo
štátnej pokladne na účet nášho Občianskeho združenia. Prosím, venujte
dôslednú pozornosť nižšie uvedeným informáciám o tom, aký je postup pri
poukazovaní časti dane.

Ak ste zamestnancom a daň za Vás odvádza Váš zamestnávateľ:
1. Čím skôr požiadajte Vášho zamestnávateľa, aby Vám vyplnil a odovzdal
tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“.
2. Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
z príjmov fyzickej osoby“. (Namnožené je k dispozícii pri východoch našich
kostolov, resp. na farskom úrade, nájdete ho s týmito pokynmi aj na
www.ecavhc.sk/oz-thdr-jana-hanu v podsekcii o asignácii 2 % zo zaplatenej dane.)
3. Obidve kompletne vyplnené tlačivá doručte (poštou, osobne) do
30. apríla na príslušný daňový úrad podľa miesta trvalého
bydliska. Ak je to pre Vás jednoduchšie, môžete tlačivá doručiť aj
na náš farský úrad osobne, resp. poštou na nižšie uvedenú adresu
najneskôr do 20.4.2019. pri včasnom doručení na farský úrad
môžeme tlačivá skontrolovať a prípadné chyby následne opraviť.
Tlačivá potom doručíme na daňový úrad. (Ak je možné, uveďte v hornej
časti „Vyhlásenia“ ceruzkou aj Vaše tel. číslo, ak by bolo treba niektoré údaje
opraviť.)

Ak máte prázdne tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní...“ z internetu (nie od
nás), je potrebné vyplniť riadky 15 až 21 nasledovne:
15 – IČO: 51257483
16 – Právna forma: Občianske združenie
17 – Obchodné meno: Občianske združenie ThDr. Jána Hanu
18 – Sídlo (ulica): Rázusova
19 – Súpisné (orientačné) číslo: 796/4
20 – PSČ: 92001
21 – Obec: Hlohovec

2.)

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická alebo právnická osoba:

Potrebné údaje vypĺňajte priamo v daňovom priznaní, ktoré je potrebné
doručiť na príslušný daňový úrad do 31.3.2019.
Ak daňové priznanie podávate ako fyzická osoba, vyplňte v daňovom
priznaní oddiel XII – Vyhlásenie o poukázaní... Ak ako fyzická osoba máte len
príjmy zo závislej činnosti a daňové priznanie za Vás nepodáva zamestnávateľ,
vyplňte v príslušnom tlačive daňového priznania oddiel VIII (Vyhlásenie...).
Krížikom pod adresou prijímateľa vyznačte súhlas so zaslaním informácie
prijímateľovi.
Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba (firmy: s.r.o., a.s.,
atď.), vyplňte v daňovom priznaní časť VI. Firmy môžu časť asignovanej dane
rozdeliť aj medzi viacerých prijímateľov, v tomto prípade vypĺňajú aj Prílohu
k VI. časti tlačiva daňového priznania. Krížikom pod adresou prijímateľa
vyznačte súhlas so zaslaním informácie prijímateľovi.
Daňový úrad na základe správne vyplnených a včas doručených
daňových priznaní presunie finančné prostriedky na účet Občianskeho
združenia ThDr. Jána Hanu.
Vašu podporu si veľmi vážime a ďakujeme Vám!
Každý jeden cent má svoj zmysel v konkrétnej službe!
S láskou, úctou a vďakou zostáva
predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV Hlohovec.
Všetky informácie a tlačivá nájdete na: www.ecavhc.sk/oz-thdr-jana-hanu

