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Aj za rok 2020 je občianske združenie na záchranu Zborovského hradu poberateľom 2% resp.
3%* dane z príjmu fyzických a právnických osôb. Tento 2% resp. 3%* príspevok by pre vás v
praxi neznamenal žiadny výdavok naviac. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do
štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým
podporíte aktivity občianskeho združenia na záchranu Zborovského hradu
. Keďže jednotlivé daňové úrady prevádzajú dary venované jednému združeniu spoločným
prevodom,
zachováva sa tak anonymita darcu
a výška jeho príspevku. Získané financie nám umožňujú plánovať náročnejšie práce, na ktoré
nestačia naše dobrovoľnícke kapacity.
Z našich stránok si môžete stiahnuť aj predvyplnené tlačivo, ktoré stačí vytlačiť, doplniť o vaše
údaje a poslať na príslušný daňový úrad.
Vyhlásenie
vo formáte
PDF:

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3%* zaplatenej
dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o dani z príjmov“)
1. Do kolónky „Rok“ sa uvedie zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň, teda za ktoré
zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) vykonal daňovníkovi ročné
zúčtovanie preddavkov na daň. Napr. ak sa v roku 2020 platí daň za zdaňovacie obdobie roku
2020, uvedie sa rok 2020.
2. Do kolónky „Adresa“ sa uvedie adresa trvalého pobytu daňovníka na území SR. Ak
daňovník nemá trvalý pobyt na území SR, uvedie sa adresa pobytu na území SR, kde sa v
zdaňovacom období obvykle zdržiaval. Skutočnosť, ktorá adresa sa uvádza, sa vyznačí
krížikom.
3. Daňovník je po zaplatení dane z príjmov fyzických osôb oprávnený, podľa § 50 zákona o
dani z príjmov, predložiť
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svojmu
miestne príslušnému správcovi dane v prípade, ak tomuto daňovníkovi zamestnávateľ vykonal
ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
vyhlásenie
, v ktorom uvedie, že suma
do výšky 2% resp. 3%* zaplatenej dane
sa má poukázať ním určenej právnickej osobe.
4. Zoznam prijímateľov, ktorým sa môže podiel do výšky 2% resp. 3%* zaplatenej dane
poukázať, zverejňuje Notárska komora Slovenskej republiky do 15. januára kalendárneho roka,
v ktorom možno prijímateľovi túto sumu poukázať.
5. Daňovník vo vyhlásení môže určiť len jednu právnickú osobu (prijímateľa).
6. Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo
závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“) v súlade so zákonom o dani z príjmov predloží
svojmu miestne príslušnému správcovi dane
vyhlásenie do
30. apríla roku
, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Prílohou
vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré
sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená. To znamená, že do termínu podania vyhlásenia
bol zrazený (zaplatený) aj prípadný daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania daňovník, ktorý sa rozhodne predložiť vyhlásenie podľa § 50 zákona o dani z príjmov, nemôže
mať daňový nedoplatok z príjmov fyzickej osoby. Ak mal daňovník z ročného zúčtovania
preddavkov na daň daňový preplatok, v
riadku 11
sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie.
7. Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane určenému prijímateľovi nemožno
dodatočne upravovať
ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť bola iná. Ak v takom prípade daňovníkovi vznikne
daňový preplatok z príjmov fyzických osôb, tento sa zníži o rozdiel medzi sumou poukázanou
prijímateľovi a sumou do výšky 2% resp. 3%* z upravenej daňovej povinnosti.
* podiel do výšky 3 % zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v
zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas
najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.
Všetkým priaznivcom Zborovského hradu už vopred ďakujeme za prípadný príspevok.
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