M O NITO RIN G

P R Í S T U P N O S T I

Občianske združenie go-ok
Jasovská 3/A
851 07 Bratislava, Slovensko
e-mail: mail@go-ok.eu
web: www.go-ok.eu
www.go-ok.eu/2

Jednoduchý návod na poukázanie 2% (3%) z daní
pre go-ok, občianske združenie ktoré zmení mapy.
Vážený náš prispievateľ.
Úvodom sa chceme čo najsrdečnejšie poďakovať za ochotu, čas a trpezlivosť pri vypĺňaní často
nepopulárnych formulárov Daňového priznania na poukázanie daní pre prijímateľov 2% (3%).
Mnohí si ani neuvedomujú, akou veľkou pomocou sú práve tieto príspevky pre organizácie,
akou je tá naša, a preto im nemusia prikladať veľkú dôležitosť. Opak je však pravdou. Vašim
príspevkom sa podieľate na samotnej existencii nášho občianskeho združenia, rozvoji a vývoji
vlastného originálneho a celosvetového projektu, ktorým je Monitoring prístupnosti (go-ok)*)
a súvisiacich činností, ktorými sa snažíme uľahčovať život ľuďom so špecifickými potrebami.
Snažili sme sa preto vypracovať tento krátky návod, predvyplnili sme tlačivá, aby ste mali s poukázaním
čo najmenej starostí a mali dobrý pocit z pomoci a aj z toho, keď uvidíte, ako vďaka Vám napredujeme.
Nemajte obavy, je to ľahké, začneme týmito možnosľami.
Odpovedajte si a pozrite sa na príslušný návod:
1. Som zamestnanec a o podanie daňového priznania požiadam svojho zamestnávateľa
2. Som fyzická osoba a sám/a si podám daňové priznanie
3. Som právnická osoba
Váš daňový úrad, pod ktorý patríte, si zistíte na adrese: http://goo.gl/HFZ190
V prípade akýchkoľvek nejasností píšte na: info@go-ok.eu, alebo volajte na 0948 046 621.
Návody a predvyplnené tlačivá sú na stránke www.go-ok.eu/2 alebo www.facebook.com/rozhodni

Akt Monitoringu bezbariérovosti (go-ok) nespočíva v posudzovaní objektov, ale v chronologicky po sebe nasledujúcich
fyzikálnych meraniach. Monitorujúci sa zameriavajú najmä na zmeranie minimálnych šírok pre pohyb v priestore, výšok
prekážok, ich opis, fotodokumentáciu. Následne po spracovaní vznikajú matematicky merateľné vlastnosti, ktoré budú
ponúknuté návštevníkom stránok www.go-ok.eu podľa ich profilu (podľa ich navolených špecifických požiadaviek).
*)

(1) Som zamestnanec a o podanie daňového
priznania požiadam svojho zamestnávateľa
1. Do 17. 2. 2014 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených
preddavkov na daň. (Niektorí zamestnávatelia sú ochotní ho vykonať aj po tomto termíne.)
2. Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
4. 3 % zaplatenej dane - ak ste dobrovoľnícky odpracovali aspoň 40 hodín v roku 2013 pre ľubovoľného
prijímateľa alebo prijímateľov dobrovoľníckej činnosti (organizácia alebo jednotlivec) a máte o tom
potvrdenie.
5. 2 % zaplatenej dane v inom prípade.
6. Minimálna čiastka ktorú nám môžete poukázať je 3,- €.
7. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane spolu so sumou, ktorú môžete poukázať.
8. Najneskôr do 30. apríla 2014 doručte obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane, Vyhlásenie o poukázaní
2% (3 %) zaplatenej dane) Vášmu daňovému úradu (podľa Vášho trvalého bydliska). Upozornenie: Ak
poukazujete 3 %, povinnou prílohou sú aj Potvrdenia o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej
činnosti (stačia kópie, originály si ponechajte).
Poznámky:
• Do kolonky Rok: sa píše 2013
• Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov
neprevádzate Vy, ale daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
• IČO sa do koloniek vypisuje zľava.
• Môžete si vybrať len jedného príjimateľa 2% alebo 3%, sumu nemôžete rozdeliť medzi viacerých
prijímateľov.
• Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 3 mesiace na to,
aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.
Budete teda potrebovať tieto tlačivá:
Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%)
Váš daňový úrad, pod ktorý patríte, si zistíte na adrese:
http://goo.gl/HFZ190
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(2) Som fyzická osoba
a sám/a si podám daňové priznanie
Vyberte si z možností:
A) 2 % z Vašich daní
B) 3 % z Vašich daní, ak ste v roku 2013 dobrovoľnícky odpracovali pre ľubovoľné organizácie, či fyzické
osoby minimálne 40 hodín
A) Postup pri darovaní 2 % z Vašich daní:
1. Darovať môžete 2 % z vašich daní, ak táto časť má hodnotu aspoň 3,- €.
Stiahnite si, vytlačte a vyplňte tlačivo daňového priznania typ A (len príjmy zo zamestnania) alebo typ B
(viac druhov príjmov).
2. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania pre 2 % uviesť (typ A - VIII. oddiel, typ B - XIII.
oddiel):
• IČO: 42191904
• SID: (nechajte prázdne)
• Právna forma: občianske združenie
• Obchodné meno: go-ok, o.z.
• Sídlo: Jasovská 3/A, 851 07 Bratislava
3. nezabudnite podpísať daný oddiel (typ A - VIII. oddiel, typ B - XIII. oddiel)
4. Do 31. marca 2014 doručte tlačivo daňového priznania Vášmu daňovému úradu (podľa Vášho trvalého
bydliska) a uhraďte daň. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne
iné tlačivo.
B) Postup pri darovaní 3 % z Vašich daní:
1. Darovať môžete 3 % z vašich daní, ak táto časť má hodnotu aspoň 3,- €.
2. Ak ste v roku 2013 ako dobrovoľník odpracovali minimálne 40 hodín, potrebujete o tom získať potvrdenie
(alebo potvrdenia). Potvrdenie vydáva:
• vysielajúca organizácia - právnická osoba, ktorá vysiela dobrovoľníkov na výkon dobrovoľníckej
činnosti
• prijímateľ dobrovoľníckej činnosti - organizácia alebo fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník
činnosť vykonával.
3. Stiahnite si, vytlačte a vyplňte tlačivo daňového priznania typ A (len príjmy zo zamestnania) alebo
typ B (viac druhov príjmov).
4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania pre 3 % uviesť (typ A - VIII. oddiel, typ B - XIII.
oddiel):
• označte krížikom „spĺňam podmienky na poukázanie 3 % z dane“
• IČO: 42191904
• SID: (nechajte prázdne)
• Právna forma: občianske združenie
• Obchodné meno: go-ok, o.z.
• Sídlo: Jasovská 3/A, 851 07 Bratislava
• nezabudnite podpísať daný oddiel (typ A - VIII. oddiel, typ B - XIII. oddiel)
5. Do 31. marca 2014 doručte tlačivo daňového priznania Vášmu daňovému úradu (podľa Vášho trvalého
bydliska) a uhraďte daň. Povinnou prílohou daňového priznania na poukázanie 3 % sú aj potvrdenia
o odpracovaní minimálne 40 dobrovoľníckych hodín (stačia kópie, originály si ponechajte).
Poznámky:
• Ak máte príjem zo zamestnania a podávate si daňové priznanie sami, požiadajte do 5. 2. 2014 svojho
zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za rok 2013.
• IČO sa do koloniek vypisuje zľava.
• Môžete si vybrať len jedného príjimateľa 2% alebo 3%, sumu nemôžete rozdeliť medzi viacerých
prijímateľov.
• Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov
neprevádzate Vy, ale daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
• Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 3 mesiace na to,
aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.
Budete teda potrebovať jedno z týchto (predvyplnených) tlačív:
Daňové priznanie typ A (len príjmy zo zamestnania)
Daňové priznanie typ B (viac druhov príjmov)
Váš daňový úrad, pod ktorý patríte, si zistíte na adrese:
http://goo.gl/HFZ190
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(3) Som právnická osoba
1. Darovať môžete 1,5 % alebo 2 % z vašich daní, ak táto časť má hodnotu aspoň 8,- €.
2. Stiahnite si, vytlačte a vyplňte tlačivo Daňové priznanie pre právnicke osoby.
3. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť (IV. časť):
• IČO: 42191904
• SID: (nechajte prázdne)
• Právna forma: občianske združenie
• Obchodné meno: go-ok, o.z.
• Sídlo: Jasovská 3/A, 851 07 Bratislava
• nezabudnite podpísať časť IV. (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej
osoby)
4. POZOR:
• Ak ste v roku 2013 alebo do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku
2014, čiže do 31. marca 2014, nedarovali ľubovoľnej organizácii financie vo výške minimálne 0,5%
z dane na verejnoprospešný účel, tak môžete poukázať iba 1,5% z dane. V tomto prípade vyplníte
v časti IV. kolónku 3.
• Ak ste v roku 2013 alebo do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku
2014, čiže do 31. marca 2014, darovali ľubovoľnej organizácii financie vo výške minimálne 0,5% z
dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane. V tomto prípade vyplníte v časti
IV. kolónky 1 a 2.
5. Do 31. marca 2014 doručte tlačivo daňového priznania Vášmu daňovému úradu (podľa Vášho trvalého
bydliska) a uhraďte daň.
Poznámky:
• IČO sa do koloniek vypisuje zľava.
• Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov
neprevádzate Vy, ale daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
• Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1,5% alebo 2% z dane žiadne iné tlačivo.
• Sumu 1,5 % alebo 2% z dane môžete poukázať viacerým prijímateľom. V takomto prípade vložte do
daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam
analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech
poukázať. V časti IV. v kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
• Darované financie na verejnoprospešný účel nie je potrebné dokladovať v daňovom priznaní. Darovacie
zmluvy a pod. sú potrebné iba pri potenciálnej kontrole.
• Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 3 mesiace na to,
aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.
Budete teda potrebovať tieto tlačivá:
Daňové priznanie typ PO
Váš daňový úrad, pod ktorý patríte, si zistíte na adrese:
http://goo.gl/HFZ190
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