
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
INCIEN sa prvý krát uchádza o 2% daní. 

 
Za uplynulé dva roky pôsobenia INCIEN na Slovensku sme svoju činnosť financovali iba zo služieb, ktoré 
poskytujeme mestám, obciam, firmám a verejnosti. Tentokrát nám však môžete pomôcť aj VY 
poukázaním 2% daní. 
 
Našim cieľom je Slovensko, ktoré neskládkuje zmesový komunálny odpad, dosahuje vysokú mieru 
predchádzania vzniku odpadu a efektívne recykluje vytriedené suroviny. Podporujeme lokálnych 
výrobcov pri dizajne výrobkov, ktoré sú udržateľné. Vzdelávame deti a verejnosť, ktorá chce žiť šetrne 
k životnému prostrediu. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aj TY môžeš ovplyvniť cirkulárnu 

ekonomiku na Slovensku!  

Vaším príspevkom podporíte 
 

 aktivity na predchádzanie vzniku odpadov na úrovni miest a obcí 
 odborné štúdie, ktoré nasmerujú vytriedené suroviny smerom k recyklátorom 
a nebudú smerovať na skládku 
 podporu vývoja ekoinovácií a Ekodizajnu na Slovensku 
 šírenie konceptu Zero Waste na verejných podujatiach, vo firmách a organizáciách, 
za ktorý sme získali ocenenie za zníženie množstva komunálneho odpadu na 
Slovensku aj v zahraničí 
 vzdelávanie dospelých a detí na celom Slovenku o tom ako predchádzať tvorbe 
odpadu a v každodennom živote voliť riešenia šetrné k životnému prostrediu 
 vývoj inovatívnych riešení v oblasti odpadového hospodárstva a materiálových 
tokov odpadov. 

 



 

Ako poslať INCIENu 2%? 
  

 Ak ste ZAMESTNANEC: 
 

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň 
(oficiálny deadline je 15. februára) a o Potvrdenie o zaplatení dane. To si môžete stiahnuť TU 
a vyplniť si tam svoje meno a adresu. 
 
2. Stiahnite a vyplňte si Vyhlásenie o 2% – dopíšte potrebné údaj, ktoré nájdete na  tlačive, 
ktoré vám vydá zamestnávateľ, že, že koľko ste v roku 2017 zaplatili daní, koľko z toho sú 2%. 
 
3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie (od zamestnávateľa) spolu s Potvrdením (kam ste napísali, 
že koľko daní asignujete INCIENu) doručte do apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho 
bydliska. 
 

 Ak ste FYZICKÁ OSOBA SZČO: 
 

1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%. Do 
daňového priznania potrebujete vpísať len informácie o našej organizácii: 
 
Názov: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. 
Právna forma: občianske združenie 
IČO: 50192531 
Ulica: Belinského 3 
PSČ: 851 01, Obec: Bratislava 
 
2. Pošlite priznanie na Váš daňový úrad a zaplaťte daň. 
 

 Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA: 
 

1. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% z dane 
(2% môžu poukázať iba firmy, ktoré darovali sumu aspoň vo výške 0,5% z ich daní na 
verejnoprospešný účel). A teda tam vpíšte sumu 1,5% dane a údaje o INCIEN: 
 
Názov: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. 
Právna forma: občianske združenie 
IČO: 50192531 
Ulica: Belinského 3 
PSČ: 851 01, Obec: Bratislava 
 
2. Pošlite priznanie na Váš daňový úrad a zaplaťte daň. 
 

Ak chcete podporiť INCIEN aj/alebo darom, budeme vďační za každé  
€URO podpory na náš účet IBAN: SK9811000000002948021091 

 
ĎAKUJEME! 

 
IVANA MALEŠ         PETRA  CSEFALVAYOVÁ     KATARÍNA BEDNÁRIKOVÁ 

http://www.incien.sk/wp-content/uploads/2018/02/Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov_zarok2017.doc
http://www.incien.sk/wp-content/uploads/2018/02/Vyhlasenie_zarok2017_INCIEN.doc

