
Darujte  2 %
zo zaplatenej dane z príjmov.

Klub slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica,
 Lazovná 248/17,   974 01 Banská Bystrica, IČO : 31932312 

sa stal prijímateľom 2 % dane z príjmov od fyzických aj právnických osôb.

1. Daňovník (fyzická osoba), ktorý si sám podáva daňové priznanie, je oprávnený vyhlásiť 
v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania a zároveň aj zaplatenia dane 
z príjmov (do 31. marca 2023), že suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane sa má poukázať  
na účet Klubu slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica, pričom táto suma nesmie byť
nižšia ako 3 €.

2. Daňovník (fyzická osoba), ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal 
ročné zúčtovanie, je oprávnený uviesť vo vyhlásení predloženom príslušnému správcovi dane 
do 30.apríla 2023, že suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane sa ma poukázať na účet Klubu 
slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica. Tento daňovník vyplní osobitné tlačivo 
„Vyhlásenie o     poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane“   a zároveň k nemu priloží aj 
vyplnené tlačivo –„Potvrdenie o     zaplatení dane ...“  , ktoré mu vystaví platiteľ dane, jeho 
zamestnávateľ. Táto suma nesmie byť nižšia ako 3 €.

1. Daňovník (právnická osoba - s.r.o., v.o.s.), ktorý podáva daňové priznanie, je oprávnený 
vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania a zároveň aj zaplatenia 
dane z príjmov (do 31. marca 2023), že suma zodpovedajúca 1 % zaplatenej dane sa má 
poukázať  na účet Klubu slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica, pričom táto suma 
nesmie byť nižšia ako 8 €.

Potrebné tlačivá pre daňovníkov - zamestnancov
- Vyhlásenie o     poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane  

nájdete na :  www.turistikalokobb.sk  
alebo v kancelárií KST Lokomotíva Banská Bystrica, Lazovná 17

  ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov 
12  Klub slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo                                                                                 
13  Banská Bystrica, 974 01,   Lazovná 248/17
Právna forma                                                                      Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)
14  občianske združenie 15 3 1 9 3 2 3 1 2  ∕

http://www.turistikalokobb.sk/

