Chceme Vás poprosiť o 2 % (3%) z Vašich daní
pre Občianske združenie SVÄTÝ VENDELÍN.
Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
zaplatených preddavkov na daň.
Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o
zaplatení dane.
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v
prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 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 2020 odpracovali dobrovoľnícky
minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií,
pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
Vyberte si jedného prijímateľa – Občianske združenie Svätý Vendelín - na
rok 2021.
Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
Svoje údaje vpíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.
V tlačive je možnosť: súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a
trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane
uvedenému v II. Oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x). Vyznačte
to, prosím, dajte tam písmenko „x“. Ďakujem Vám aj za takúto Vašu
pomoc.
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do konca
druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie
na daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska – miestnej príslušnosti.
***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu
o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín
dobrovoľníckej činnosti!!!
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Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše
2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.
Keďže nemáme v tomto roku prihlásené naše Občianske združenie,
chcem Vás poprosiť, keby ste odovzdali Vaše 2 % farnosti Zubák. Mám
dohodu s vedúcimi OZ Svätý Vendelín, že po predložení potvrdenia nám
dajú tie prostriedky, ktoré ste vložili Vy.
Preto Vás chcem poprosiť, keby ste mi vyplnené tlačivo Vyhlásenie, ktoré
budete odovzdávať, prefotili a kópiu doneste mne na faru. Tým sa ja
preukážem v OZ Svätý Vendelín, že to sú naše prostriedky.
Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové
priznanie:
Vyberte si jedného prijímateľa – Občianske združenie Svätý Vendelín - na
rok 2021, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna
výška v prospech prijímateľa je 3 €.
Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v
prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 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 2020 odpracovali dobrovoľnícky
minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií,
pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie
2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do
daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií,
ktorú ste si vybrali.
Zaškrtnite, prosím, v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov,
tým oznámite prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%.
Riadne vyplnené daňové priznanie***
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a) odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú
správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
b) ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v
lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021)
na daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska – miestnej príslušnosti a v
tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je
aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú
lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami
vybraného prijímateľa.
Chcem poprosiť, keby ste vyplnené tlačivo, ktoré budete odovzdávať,
prefotili a kópiu priniesli/poslali mne na faru. Tým sa ja preukážem v OZ
Svätý Vendelín, že to sú naše prostriedky.
Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby:
Vyberte si prijímateľa - Občianske združenie Svätý Vendelín - na rok 2021.
Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom,
minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je
maximálna
suma,
ktorú
môžete
poukázať
v
prospech
prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí
však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
POZOR:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie
daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021)
NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na
verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak
môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje
iba 1,0% z dane
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie
daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021)
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DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný
účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať
2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po
minulé roky)
V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na
poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte analogicky všetky potrebné
identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech
poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej
dane poukázať.
3. Zaškrtnite, prosím, v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich
údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), tým oznámite
prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%.
4a). Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú
máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z
príjmov.
4b). Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou,
tak vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto
termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú
lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami
vybraných prijímateľov.
Chcem poprosiť, keby ste vyplnené tlačivo, ktoré budete odovzdávať,
prefotili a kópiu priniesli/poslali mne na faru. Tým sa ja preukážem v OZ
Svätý Vendelín, že to sú naše prostriedky.

Občianske združenie SVÄTÝ VENDELÍN
adresa: Zubák 140, 020 64 Zubák
právna forma: občianske združenie
IČO: 45783128
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