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 Ako sme Vás  už informovali Integrovaný odborový zväz opätovne splnil zákonom stanovené 

podmienky prijímateľa  2 %-ného podielu zaplatenej dane  z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 

2012.  

 

Každá fyzická osoba - daňovník, ktorá zaplatila daň z príjmu fyzických osôb minimálne v sume 3,32 € 

za rok 2012 a nemá daňové a poistné nedoplatky, môže poukázať 2 % svojej dane na Integrovaný 

odborový zväz, ktorý v zmysle schválených „ Zásad použitia podielu zaplatenej dane zamestnanca“ , 

následne finančné prostriedky refunduje ZO IOZ. 

Časové lehoty pre tých, ktorí sa rozhodnú poukázať 2 % zo zaplatenej dane: 

 15.2.2013 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie 

ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb 

 30.4.2013 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z 

dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) 

 

Vážená pani kolegyňa,  

Vážený pán kolega, 

 

 odporúčame Vám, aby ste sa poskytnutím zaplatenej dane do výšky 2% z príjmu fyzickej 

osoby na IOZ zaoberali vo  výbore ZO IOZ za účelom získania čo najvyššieho počtu osôb, čím 

prispejete k tomu, že vo Vašej ZO IOZ budú môcť členovia následne čerpať finančné prostriedky 

poukázané v zmysle Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

 
Poznámka:  Tlačivá pre IOZ budú v krátkom čase zaslané do ZO IOZ elektronickou poštou a zverejnené na 

www.ioz.sk   

 

                                                 

 

 
 

 Všetkým členom dávame do pozornosti ponuku cestovnej kancelárie Fair Tour na letné tábory 

pre deti a teenagerov v Bulharsku - Kraneve v letnej sezóne 2013. Zverejnenie ponuky nájdete na 

webovej stránke IOZ (pozri: http://ioz.sk/aktuality/ ).  Pre členov IOZ cestovná kancelária poskytuje 

okrem zliav uvedených v cenníku mimoriadnu predtermínovú zľavu 5% pri zakúpení poukazov do 

28.02.2013. 
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