Milí priatelia,

radi by sme Vás oslovili a zároveň požiadali o podporu našej činnosti prostredníctvom darovania
2% z Vašej dane z príjmov, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma
alebo živnostník) prípadne cez Vášho zamestnávateľa (ako zamestnanec).
Tieto 2% nie sú Vašim výdavkom navyše, keďže sa jedná o časť dane, ktorú poskytuje daňový
úrad, v zmysle „neprepadnutia“ v prospech štátneho rozpočtu.
Poskytnutím tejto pomoci nám pomáhate uskutočňovať naše aktivity. Anonymita Vás ako darcu,
ako aj výška Vášho príspevku môže ostať zachovaná. V tlačive môžete označiť dobrovoľný súhlas
prípadne nesúhlas so zaslaním Vašich údajov (mená a adresy, nie však poukázané sumy)
príjemcovi Vašej dane.
Vďaka príjmom z 2% sme v minulosti boli schopní zrealizovať viaceré aktivity, ktoré by sme ako
nezisková organizácia nedokázali, práve bez Vašej podpory. Keďže si Vašu pomoc veľmi vážime,
dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc aj v nasledujúcom roku.
Čomu sa STRATPOL venuje?
Peniaze získané vďaka Vašim dvom percentám budú použité na podporu našich rozsiahlych
aktivít ako napríklad:
• zvyšovanie povedomia a rozvoj diskusie o otázkach obranne a bezpečnostnejj politiky na
Slovensku a v širšom stredoeurópskom regióne
• prinášanie vyvážených odporúčaní pre konanie predstaviteľov štátnych a verejných inštitúcií
• spoluprevádzkovanie portálu Infosecurity.sk, ktorý na dennodennej báze odkrýva klamstvá a
dezinformačné kampane v slovenskom mediálnom priestore a na sociálnych sieťach
• zvyšovanie obranyschopnosti Slovenskej republiky v oblasti vnútornej bezpečnosti
• spájanie slovenských politických, korporátnych a expertných elít a prehlbovanie ich vzájomného
dialógu
• výchova novej generácie odborníkov na zahraničnú a bezpečnostnú politiku prostredníctvom
Bezpečnostnej akadémie
• poskytovanie praktickej skúsenosti z odboru ako doplnok k univerzitnému vzdelaniu
prostredníctvom krátkodobých aj dlhodobých stáží.
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Ako darovať 2% z dane z príjmov?
Identifikačné údaje o neziskovej organizácii STRATPOL je nutné uviesť vo Vašom daňovom
priznaní, ak ste firma, alebo ak podávate priznanie priamo daňovému úradu, alebo ich je nutné
dať Vášmu zamestnávateľovi, ak ste zamestnanec:
Názov organizácie: Inštitút strategických politík
Forma: nezisková organizácia
Sídlo: Štúrova 3, 81102 Bratislava, Slovensko
IČO: 50315757

Ako postupovať pri darovaní 2 % z dane z príjmov?
Ak ste právnická osoba
Právnická osoba je oprávnená uviesť vo vyhlásení, ktoré je súčasťou daňového priznania (IV. časť
priznania), v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa
má poukázať ňou určenému prijímateľovi alebo viacerým prijímateľom, ak v roku 2021 alebo
najneskôr v lehote na podanie daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo
výške zodpovedajúcej 0, 5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení
alebo zriadení na podnikanie. Ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar
najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnený uviesť v daňovom priznaní, že podiel
zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1,0 % zaplatenej dane.
1. Vypočítajte si 1,0% (2,0%) z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú
môžete venovať. Svoj dar môžete rozdeliť medzi najviac tri organizácie, minimálna výška daru pre
1 organizáciu je 8 EUR.
2. Súčasťou daňového priznania sú už príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť 2% z dane z
príjmov a identifikačné údaje o našom združení: Inštitút strategických politík, nezisková
organizácia, Štúrova 3, 81102 Bratislava, Slovensko, IČO: 50315757.
IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. V daňovom priznaní údaje vyplníte v IV. Časti DPPO.
Právnická osoba môže určiť jednu alebo najviac tri neziskové organizácie ako príjemcov, najviac
však do sumy 2 % z dane. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%,
zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však
poukázaná suma).
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3. Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 3. 2022 na daňový úrad podľa Vášho
sídla, a v tomto termíne je nutné uhradiť aj daň z príjmov. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby
previedli Vami venované sumy v prospech organizácií, ktoré ste si vybrali. Číslo účtu prijímateľa
netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza.
Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama
Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021, je
oprávnená uviesť vo vyhlásení, ktoré je súčasťou daňového priznania (typ A VIII. Oddiel priznania,
typ B XIII. Oddiel priznania), v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane
do výšky 2 % sa má poukázať ňou určenému prijímateľovi.
1. Vyplňte si daňové priznanie FO typu A alebo typu B.
Vypočítajte si: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech
prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali
menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín
a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky
pracovali.
2. Súčasťou daňového priznania sú už príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť 2% z dane z
príjmov a identifikačné údaje o našom združení: Inštitút strategických politík, nezisková
organizácia, Štúrova 3, 81102 Bratislava, Slovensko, IČO: 50315757.
V daňovom priznaní typu A údaje vyplníte v časti VIII. a v priznaní typu B v XII. časti.
Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný
súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového
priznania (zvyčajne 31. 03. 2022) miestnemu príslušnému daňovému úradu podľa vášho trvalého
pobytu a nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní na to,
aby previedol Vami venovanú sumu na účet nášho združenia. Číslo účtu prijímateľa netreba
vedieť a ani sa nikde neuvádza.
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Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie
1. Požiadajte Vášho zamestnávateľa (finančné / mzdové oddelenie) o vykonanie ročného
zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov,
najneskôr do 15.2.2022. Zamestnávateľ Vám po vykonaní tohtoročného zúčtovania (za r. 2021)
bezodkladne vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia zistíte dátum zaplatenia
dane a vypočítate si 2% zo zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech
prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali
menej ako 40 hodín.) Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
2. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane pre zamestnancov – meno, rodné číslo,
bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Kolónka SID sa necháva prázdna. IČO
prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali
svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE
však poukázaná suma).
3. Vyhlásenie zamestnanec predkladá do 30. apríla 2022 miestnemu príslušnému daňovému
úradu podľa vášho trvalého pobytu. Prílohou vyhlásenia je potvrdenie od zamestnávateľa.
Daňové úrady do 90 dní prevedú Vaše 2% na účet našej neziskovej organizácie. Číslo účtu
prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza. Prosím, tlačivá sa snažte vyplniť presne, aby
nebol dôvod na ich vyradenie. Ak by ste mali akékoľvek pochybnosti, kontaktujte nás na
office@stratpol.sk
Prosím, informujte o možnosti venovať 2 % Stratpolu aj Vašich kolegov a známych.
Ďakujeme!

Tím Stratpol
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