
PROSÍME 

ŽIVNOSTNÍCI  A FYZICKÉ OSOBY  KTORÍ SI PODÁVAJÚ DAŇOVÉ 

PRIZNANIE SAMOSTATNE 2 % DAŇOU  

PODPORTE  ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO TENISU 
Informácie o činnosti nájdete na: www. tenishe.com, tel: 0903 608285,  

 

Prosíme Vás o  poukázania podielu zaplatenej dane (2%) z príjmov právnickej osoby, alebo 

z príjmov fyzických osôb (2%)  podľa § 50 zákona o dani z príjmov.  

Finančné prostriedky budú použité pre rozvoj mládežníckeho tenisu v Humennom. 

 

ÚDAJE KTORÉ JE POTREBNÉ VYPÍSAŤ DO VÁŠHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA  

u právnických a fyzických (ktoré si daňové priznanie vyplňujú samostatne) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamestnanci vyplnia “Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“  a doložia 

„Potvrdenie o zaplatenej dani z príjmov zo závislej činnosti“  potvrdené zamestnávateľom.  
 

 

AK STE DOBROVOĽNÍK V OBČIANSKOM ZDRUŽENÍ 

MOŽETE POUKÁZAŤ 3% Z ODVEDENEJ DANE 

PODPORTE  ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO TENISU 
Informácie o činnosti nájdete na: www. tenishe.com, tel: 0903 608285,  

Prosíme Vás o  poukázania podielu zaplatenej dane (3%) z príjmov právnickej osoby, alebo 

z príjmov fyzických osôb (3%)  podľa § 50 zákona o dani z príjmov.  

Finančné prostriedky budú použité pre rozvoj mládežníckeho tenisu v Humennom. 

 

ÚDAJE KTORÉ JE POTREBNÉ VYPÍSAŤ DO VÁŠHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA  

u právnických a fyzických (ktoré si daňové priznanie vyplňujú samostatne) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K uplatneniu 3% je potrebné doložiť  potvrdenie od občianskeho združenia že vykonávate 

dobrovoľnícku činnosť 

 

  ODDIEL –VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov  právnickej 

                    (fyzickej) osoby  podľa § 50 zákona  
2% zo zaplatenej dane   
ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI 

IČO:31303188            Právna forma: Občianske združenie  

 

Obchodné meno (názov): 1. TENISOVÝ KLUB  HUMENNÉ 

 
Sídlo 

Ulica: Chemlonska                                                                                                 Číslo: 2 

PSČ:  066 01                     Obec: HUMENNÉ       

  ODDIEL –VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov  právnickej 

                    (fyzickej) osoby  podľa § 50 zákona  
2% zo zaplatenej dane   
ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI 

IČO:31303188            Právna forma: Občianske združenie  

 

Obchodné meno (názov): 1. TENISOVÝ KLUB  HUMENNÉ 

 
Sídlo 

Ulica: Chemlonska                                                                                                 Číslo: 2 

PSČ:  066 01                     Obec: HUMENNÉ       



 

PROSÍME  

PRÁVNICKÉ OSOBY (s.r.o,  a.s.) PODPORTE 1,5 % DAŇOU  

ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO TENISU 
Informácie o činnosti nájdete na: www. tenishe.com, tel: 0903 608285,   

 

Prosíme Vás o  poukázania podielu zaplatenej dane (1,5%) z príjmov právnickej osoby, 

alebo z príjmov fyzických osôb (2%)  podľa § 50 zákona o dani z príjmov.  

Finančné prostriedky budú použité pre rozvoj mládežníckeho tenisu v Humennom. 

 

ÚDAJE KTORÉ JE POTREBNÉ VYPÍSAŤ DO VÁŠHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA  

u právnických a fyzických (ktoré si daňové priznanie vyplňujú samostatne)  

 
 

Zamestnanci vyplnia “Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“  a doložia 

„Potvrdenie o zaplatenej dani z príjmov zo závislej činnosti“  potvrdené zamestnávateľom. 

  ODDIEL –VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov  právnickej 

                    (fyzickej) osoby  podľa § 50 zákona  
2% zo zaplatenej dane   
ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI 

IČO:31303188            Právna forma: Občianske združenie  

 

Obchodné meno (názov): 1. TENISOVÝ KLUB  HUMENNÉ 

 
Sídlo 

Ulica: Chemlonska                                                                                                 Číslo: 2 

PSČ:  066 01                     Obec: HUMENNÉ       


