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Milý ochotný darca 2% (3%) z dane.
Ak nás chcete obdarovať určite spadáte do jednej z troch tu uvedených
možností:
1. Daňové priznanie Vám robí váš zamestnávateľ – to je väčšina prípadov.
Do 15.02.2018 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 2017 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 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40
hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017
dobrovoľnícky pracovali. Ak ste venovali svoju dobrovoľnícku prácu farnosti Vrbov, alebo
66. Skautskému zboru, alebo 18. Skautskému zboru – napríklad počas tábora či prípravy
naň, tak Vám toto Potvrdenie vystaví na požiadanie príslušný vodca zboru osobne.
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na
daňový úrad podľa Vášho bydliska. Prípadne ich doručte mne a ja ich už doručím na Daňový
úrad podľa Vášho trvalého bydliska. Alebo to môže urobiť aj Váš zamestnávateľ, keď ho
o to požiadate.
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!!!
Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech
Vami vybraného prijímateľa.
Všetko to musí ale prebehnúť tak, aby boli tlačivá na Daňovom úrade najneskôr do 30. apríla
2018!

2. Daňové priznanie si robíte sami.
V tomto prípade nepotrebujete žiadne dodatočné tlačivá. Priamo 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 na
stránke www.rozhodni.sk pri organizácií, ktorú ste si vybrali. Ja som to našiel za Vás, našli by
ste tam tieto údaje:
Právna Forma:

Pozor! Do daňového priznania nepíšte číslo nášho účtu – na náš účet nám Vaše 2% pošle
príslušný Daňový úrad! Len pre pripomenutie, tlačivo daňového priznania musíte odovzdať
a zaplatiť daň z príjmov na Vašom Daňovom úrade, ak nie je dohodnuté ináč do 31. 3. 2018.
Taktiež minimálna suma v prospech prijímateľa musí byť aspoň 3 €.
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Do daňového priznania nepíšte číslo nášho účtu – na náš účet nám Vaše (1,5%)
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Srdečne Vám ďakujem za Vašu ochotu a trpezlivosť, prostriedky od Vás sa pokúsime využiť čo
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Občianske združenie
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pri vpisovaní do kolonky, píšte naše IČO zľava!

Vodca zboru: Mgr. Ing. Andrej Legutký, Rim.- kat. farský úrad, Horná 133, 059 72 Vrbov, Slovensko
tel: 052/4592186, 0918477180, pkandy@mail.t-com.sk
Ekonómka zboru: Mgr. Lucia Bohinská, Nižné Ružbachy 68, Sk 065 02 Vyšné Ružbachy, Slovensko
tel: 052/4391736, 0907160549, lucia.bohinská@gmail.com

Andrej Legutký, kňaz vo Vrbove a vodca 66. skautského zboru
Vrbov 31.1.2018

