
Ako poukáza  tento rok dve percentá 
 DOMKE Združeniu saleziánskej mládeže, 

 stredisku Partizánske? 
Jednoducho. "Nech sú Vaše 2% DOMKA!" 

Ako na to - zamestnanci: 

1. Požiadajte svojho zamestnávate a o vykonanie ro ného zú tovania preddavkov na da  z 
príjmov a o VYSTAVENIE POTVRDENIA O ZAPLATENÍ DANE.  
(zamestnávate  tento papier vä šinou vytla í zo svojho ú tovného programu - do istoty ho 
prikladáme vi . tla ivo jeden).  

2. VYPL TE VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2 % DANE. Uve te vaše rodné íslo, dátum 
narodenia,  vaše priezvisko, meno, titul /ak je/, ulicu, súpisné íslo, PS , Obec, Štát (polia 
1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10) a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane - (polia 12,13,14 vyplní 
ekonóm vo firme pod a tla iva "Potvrdenie", alebo ak nám tla ivá donesiete, tak my to 
vyplníme za Vás. Nezabudnite na podpis a dátum).(tla ivo dva) 

3. Nebojte sa, ak Ste si všimli, že peniaze poukazujete na adresu Mileti ova 7 Bratislava.  
Aby peniažky prišli na adresu DOMKA Združenie saleziánskej mládeže, stredisko 
Partizánske, Šípková 324/1, 95803 Malé Uherce, 
je tohto roku potrebné vyplni  ESTNÉ VYHLÁSENIE (vi  tla ivo na druhej strane). 

Najlepšie bude: 

1. Ak všetky tri tla ivá prinesiete na adresu: DOMKA Združenie saleziánskej mládeže, stredisko 
Partizánske, Šípková 324/1, 95803 Malé Uherce, aby sme mohli tla ivá skontrolova  a 
odnies  na da ový úrad. Najneskôr do 29. apríla 2019.  

Ak by ste nás nezastihli dajte podpísané doklady do schránky,  
alebo pani kostolní ke Vierke. 

2. Ak by ste chceli tla ivá odnies  sami na príslušný da ový úrad nezabudnite, že: 

a) to treba urobi  najneskôr do 30. apríla 2019. 
b) sta ia na to prvé dve tla ivá 
c) to tretie - estné vyhlásenie - nám prineste na Šípok:  

1. sta í vhodi  do schránky  
2. alebo odošlite na našu adresu,  
3. prípadne to estné prehlásenie pošlite naskenované na: 
partizanskedomka@gmail.com. 

akujeme 


