Pravidlá poukazovania 2 % (3%) z daní za rok 2020
právnických a fyzických osôb v roku 2021
Postup
krokov
pre
FYZICKÉ
OSOBY
(ZAMESTNANCOV), za ktorých daňovú povinnosť
vyrovnáva zamestnávateľ
Ak Vám zamestnávateľ vystavil ročné zúčtovania zaplatených
preddavkov na daň, požiadajte ho o vypísanie tlačiva „Potvrdenie
o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“. Potvrdenie
musí byť vystavené na tlačive určenom Finančnou správou SR
(viď príloha)
a) Vyplňte druhý formulár „Vyhlásenie o poukázaní sumy do
výšky 2 % zo zaplatenej dane“ (taktiež tlačivo určené
Finančnou správou SR, viď príloha). Z Potvrdenia
o zaplatení dane si viete zistiť dátum zaplatenia dane a
vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane.
b) Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40
hodín
a
doložíte
Potvrdenie
od
príslušnej
organizácie/organizácií, môžete poukázať až 3% z dane
(tieto 3% môžete poukázať aj inej organizácii, než pre ktorú ste
dobrovoľnícky pracovali)
Fyzické osoby môžu 2 % (3%) poukázať len v prospech 1
prijímateľa a táto suma musí byť minimálne 3,00 €ur.
Doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa miesta Vášho
trvalého bydliska všetky potrebné
tlačivá = Vyhlásenie +
Potvrdenie o zaplatení dane + Potvrdenie o odpracovaní 40 hodín
(v prípade poukázania 3 %)
Postup krokov na poukázanie 2 % pre PRÁVNICKÉ OSOBY
Vyberte si prijímateľa alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov
podielu zo zaplatenej dane na rok 2021. Právnické osoby môžu
poukázať % z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v
prospech jedného prijímateľa je 8,00 €ur.

Venovať 1 % alebo 2 % ?
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
priamo našej organizácii), tak môže poukázať iba 1 % z dane v takomto prípade vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1
% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie
daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021
DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na
verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť priamo našej
organizácii), tak môže poukázať 2 % z dane - v takomto
prípade vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak
ako po minulé roky) - VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Názov: Slovenský skauting, 49. zbor Geronimo Prešov
Sídlo: Bratislavská 6, 080 01 Prešov
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37782258

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte
na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (PO - podľa
sídla, FO – podľa bydliska) a v tomto termíne potrebné aj zaplatiť
daň z príjmov.

Poznámky:

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde
neuvádzate. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie z
dane žiadne iné tlačivo.

Postup krokov pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé
podávajú daňové priznanie
Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov
2 % na rok 2021, ktorému chcete poukázať Vaše 2 % resp. 3 %
zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,00
€ur.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na
poukázanie
2
%
(3%)
z
dane
v
prospech
1 prijímateľa (form. A, časť VIII.; form. B, časť XII.). Údaje, ktoré
potrebujete do daňového priznania uviesť:
Názov: Slovenský skauting, 49. zbor Geronimo Prešov
Sídlo: Bratislavská 6, 080 01 Prešov
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37782258
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte
na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2021) na Váš
daňový úrad (podľa Vášho trvalého bydliska) a v tomto termíne
potrebné aj zaplatiť daň z príjmov.
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok,
prevedie sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného
prijímateľa.

Poznámky:

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde
neuvádzate, Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z
dane žiadne iné tlačivo.

IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zprava.
Časové lehoty k mechanizmu poukázania 2 % (3%) z dane
v roku 2021
do 31. marca 2021
Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí
podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní
právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového
priznania
do 30. apríla 2021
Zaslanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú
povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem Vyhlásenia
zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)
do 31. decembra 2022
Vyčerpanie finančných prostriedkov 2 % z dane prijímateľmi
získaných v roku 2021

Poukázať môžete aj menej ako 2 % resp. 1 %, musí však byť
splnená podmienka minimálne 8,00 €ur na jedného prijímateľa.
Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového
priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam analogicky
všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú
chcete v ich prospech poukázať.

Formuláre pre právnické a fyzické osoby a informácie o aktivitách Slovenského skautingu, ktoré môžete podporiť, nájdete na

www.scouting.sk

