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PRI DAROVANÍ ČASTI DANE DBAJTE NA TIETO PRAVIDLÁ

POVINNé LEhOTy
Pre poukázanie troch percent platia 
rovnaké lehoty ako pri iných daňo-
vých priznaniach.

Či už ste zamestnaná osoba alebo 
samostatne zárobkovo činná osoba, 
lehota na podanie je 31. marec. No, 
samozrejme, mnohí využívajú aj 
odklad o tri až šesť mesiacov.

Je potrebné upozorniť, že predĺ-
žením lehoty na podanie daňového 
priznania možnosť poukázať per-
cento dane nezaniká.

PODmIENky
Poukázať podiel zaplatenej dane do 
výšky troch percent môžete vtedy, 

ak ste súčasne splnili tieto pod-
mienky:

– nemáte do 15 dní po uplynu-
tí lehoty na podanie daňového pri-
znania nedoplatok na dani, pričom 
za daňový nedoplatok pre účely po-
ukázania podielu zaplatenej dane 
sa nepovažuje suma nedoplatku na 
dani nepresahujúca päť eur

– vo vyhlásení ste určili len jed-
ného prijímateľa podielu zaplatenej 
dane s uvedením príslušnej sumy

– podiel zaplatenej dane je najme-
nej tri eurá, pričom za zaplatenú daň 
sa považuje zaplatená daň znížená 
o daňový bonus na vyživované jed-
no dieťa alebo viac detí, zaplatená 

daň znížená o daňový bonus na za-
platené úroky alebo zaplatená daň 
znížená o daňový bonus podľa pa-
ragrafu 33 zákona o dani z príjmov.

AkO POukÁzAť PERcENTO 
z DANE
Ak podávate daňové priznanie 
k dani z príjmov fyzickej osoby typ 
A alebo typ B, vyplníte vyhlásenie 
o poukázaní podielu zaplatenej 
dane priamo v príslušnom oddiele 
daňového priznania v lehote na po-
danie daňového priznania.

Ak chcete poukázať podiel zapla-
tenej dane do výšky troch percent, 
musíte splniť viac podmienok. Prvou 

je, že ste v zdaňovacom období, kto-
rého sa vyhlásenie týka, vykonáva-
li dobrovoľnícku činnosť podľa oso-
bitného predpisu počas najmenej 40 
hodín v zdaňovacom období. Taktiež 
ste povinný predložiť o tom písomné 
potvrdenie podľa osobitného predpi-
su, ktoré vystaví nezisková organi-
zácia alebo príjmateľ pomoci.

V daňovom priznaní je zaškrtá-
vacie pole, ktorého vyplnením da-
ňovník dáva súhlas s informovaním 
prijímateľa o tom, že mu poukazuje 
podiel zaplatenej dane, a to v rozsa-
hu meno, priezvisko a trvalý pobyt 
daňovníka.

Zdroj: Finančná správa

Dobrovoľníci môžu zo 
svojich daní darovať viac

medzi viaceré spôsoby 
uspokojenia vlastného 
altruizmu pre množ-

stvo občanov patrí aj práca 
pre druhých, za ktorú nemajú 
zaplatené. Vďaka tomuto majú 
možnosť pri daňovom priznaní 
možnosť poukázať nie dve, ale 
tri percentá zo zaplatených daní 
neziskovej organizácii podľa 
vlastného výberu.

„Tri percentá môže pouká-
zať iba fyzická osoba, právnic-
ká osoba takúto možnosť nemá. 
Možnosť darovať až tri percentá 
je totiž viazaná na odpracované 
dobrovoľnícke hodiny,“ vysvet-
ľuje odborníčka Jaroslava Luka-
čovičová, správkyňa portálu Mo-
juctovnik.sk. Podľa zákona musí 
mať osoba odpracovaných do-
vedna 40 hodín dobrovoľníckej 
práce, pričom nezáleží na tom 
v akom odvetví.

Ako dôkazný materiál odpra-
covania týchto hodín je písom-
né potvrdenie o výkone dobro-
voľníckej činnosti podľa záko-

na o dobrovoľníctve. „Ak podáva 
daňové priznanie, písomné po-
tvrdenie o hodinách dobrovoľ-
níckej činnosti je prílohou da-
ňového priznania, ak podáva 
vyhlásenie, potvrdenie je prílo-
hou,“ dodáva Lukačovičová.

Vystavenie potvrdenia
Vysielajúca organizácia je taká, 
ktorá vyšle svojho dobrovoľníka, 
aby vykonal určitú prácu alebo 
aktivitu v prospech niekoho.

V skratke to znamená, že ne-
jaká organizácia vyšle svojho za-
mestnanca alebo človeka, kto-
rý sa prihlásil na dobrovoľnícku 
činnosť. Je nutné zdôrazniť, že 
musí ísť o organizáciu, samotný 
človek toto potvrdenie nemôže 
vystaviť. V tomto prípade sa vy-
staví potvrdenie ako vysielajúca 
organizácia.

Pojmom prijímateľ sa ozna-
čuje taká osoba alebo organi-
zácia, v ktorej prospech dobro-
voľník vykonáva určitú činnosť. 
V tomto prípade sa vystavuje po-

tvrdenie ako prijímateľ a môže 
ho vystaviť tak osoba, ako aj or-
ganizácia, ktorej niekto pomáha 
zadarmo. Celkový počet mini-
málne 40 hodín v rámci zdaňo-
vacieho obdobia nemusí daňov-
ník odpracovať iba pre jednu or-
ganizáciu či jedného človeka.

Tieto hodiny si môže vyskla-
dať v rozličných subjektoch, res-
pektíve z potvrdení od viacerých 
organizácií alebo jednotlivcov. 
Počet 40 hodín však musí byť 
dodržaný. Organizácia alebo jed-
notlivec, ktorí potvrdenie vysta-
via, by mali byť taktiež schopní 
preukázať, že daná osoba u nich 

vykonávala dobrovoľnícku čin-
nosť v prípade kontroly. Ideálne 
je viesť si dochádzku, výsledky 
aktivít, prípadne foto- alebo vi-
deozáznam či inú dokumentáciu 
dokazujúcu vykonanú prácu.

Podmienky poukázania
Kto si každoročne podáva da-
ňové priznanie alebo mu robí 
ročné zúčtovanie zamestnávateľ, 
vie, že tieto percentá sa pouka-
zujú priamo v daňovom tlačive. 
„Na poukázanie troch neexistu-
jú špeciálne tlačivá podľa toho, 
o akú výšku podielov zaplatenej 
dane ide,“ spresňuje odborníčka 
na účtovníctvo. Samotná suma 
sa vypočíta ako v tomto prípade 
tri percentá z vyrubenej daňo-
vej povinnosti. „V rámci časti 
venovanej podielom zaplatenej 
dane je možnosť vyznačiť, či 
daňovník spĺňa podmienky na 
poukázanie troch percent, a ak 
spĺňa, jednoducho to tam vyzna-
čí. Rovnako ak ide o daňovníka, 
ktorý podáva vyhlásenie k dani, 

lebo mal len príjmy zo závislej 
činnosti, aj toto vyhlásenie ob-
sahuje vyhlásenie, či daňovník 
spĺňa podmienky na poukázanie 
troch percent,“ dodáva Lukačovi-
čová. Ďalšou dôležitou vecou je 
podobne ako pri dvoch percen-
tách potrebné vyplniť IČO a ná-
zov svojej zvolenej neziskovej 
organizácie alebo občianskeho 
združenia.

Zákon o dobrovoľníctve
Tento štatút osoby definuje sa-
mostatný zákon o dobrovoľníc-
tve. Dobrovoľník je teda osoba, 
fyzická osoba, ktorá na základe 
svojho slobodného rozhodnutia 
bez nároku na odmenu vykoná-
va pre inú osobu s jej súhlasom, 
v jej prospech alebo vo verejný 
prospech dobrovoľnícku činnosť 
založenú na svojej schopnosti, 
zručnosti alebo vedomosti a spĺ-
ňa podmienky ustanovené týmto 
zákonom. Vykonáva ju mimo 
svojich pracovných, služobných 
alebo študijných povinností.

TRETÍ SEkTOR
Mnohí daňovníci môžu 
aj tento rok poskytnúť 
väčšiu časť zo svojich 
zaplatených daní 
organizácii, ktorá si 
to podľa nich najviac 
zaslúži. Pomáhajú 
tak hneď dvakrát. 
Na poukázanie troch 
percent totiž museli 
dorovoľníčiť.

Medzi obľúbené dobrovoľnícke činnosti patrí aj veľmi dôležitý zber odpadu.  Ilustračný snímka: DreamstIme

Extra týždnE 
o daniach v hn

Témy o daniach 
a daňových priznaniach, 

ako aj súvisiace 
informácie užitočné pre 

firmy, živnostníkov 
a zamestnancov budú HN 

prinášať denne až do 
konca marca.
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DobrovoĽNíckE 
orgANizÁciE
Ak máte záujem niekomu 
podať pomocnú ruku 
akýmkoľvek spôsobom, 
môžete sa obrátiť na 
niektorú z mnohých 
dobrovoľníckych organizácii 
alebo centier. Toto centrum 
je (servisnou) organizáciou, 
ktorá poskytuje služby pre 
verejnosť a organizácie 
pracujúce s dobrovoľníkmi, 
zaujíma sa o dobrovoľníctvo, 
dobrovoľníkov 
a organizácie/projekty, 
ktoré pomoc dobrovoľníkov 
potrebujú.

PlAtformA 
DobrovoĽNíckych 
cENtiEr 
A orgANizÁcií
Táto platforma združuje 
dobrovoľnícke centrá 
a organizácie na Slovensku. 
Úzko spolupracujú na 
rôznych národných 
projektoch, takže disponuje 
informáciami o aktuálnych 
možnostiach dobrovoľníctva 
aj potrebách komunít. 
Nezverejňuje konkrétne 
ponuky na spoluprácu, na 
jej webe nájdete zoznam 
všetkých krajských 
dobrovoľníckych centier. 
Okrem toho sa snažia 
zavádzať výchovu 
k dobrovoľníctvu aj do škôl, 
zlepšovať prostredie 
a legislatívu pre rozvoj tohto 
odvetvia a organizuje rôzne 
tréningy či vzdelávanie pre 
dobrovoľníkov a organizácie.

Zdroj: nadácia pontis
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– taký je súčet odpracovaného 
času pre darovanie troch 

percent.

Práca bez pláce nemusí byť len 
o upratovaní prírody či pomá-
haní starším. Podrobnosti vy-
svetľuje koordinátorka projektov 
Michaela Anna Jurkovičová z or-
ganizácie Mladiinfo.

Aký typ dobrovoľníckej práce 
poskytuje Mladiinfo?

Mladiinfo Slovensko vysie-
la dobrovoľníkov do zahraničia, 
najmä do krajín Európskej únie, 
prostredníctvom programu Euro-
pean Solidarity Corps.

Projekty zapojené do tohto 
programu sú veľmi rôznorodé 
a ponúkajú pomoc tam, kde je to 
potrebné. Ide o široký záber tém, 
ako napríklad ochrana životné-

ho prostredia, organizácia špor-
tových či kultúrnych aktivít, prá-
ca v miestnych školách, tvorba 
webových stránok a marketing. 
V minulosti sme hosťovali aj 
dobrovoľníkov zo zahraničia.

O aký typ je najväčší záujem?
V minulosti boli najviac vyhľa-

dávané ponuky týkajúce sa práce 
s deťmi a vo vzdelávaní.

Čím ďalej, tým viac sa zvyšuje 
záujem o dobrovoľníctvo spojené 
s rôznymi marketingovými po-
zíciami, pomoc pri projektovom 
manažmente a v komunitných 
centrách. Týmto sa postupne 
ukazuje, že mladí ľudia vníma-
jú dobrovoľníctvo nielen ako po-

moc druhým, ale aj ako možnosť 
získať soft skills a skúsenosti pre 
budúce zamestnanie.

Môžu sa na vás obrátiť aj nezis-
kové organizácie, ktorým po-
môžete dobrovoľnícku činnosť 
sprostredkovať?

V minulosti sme aktívne pra-
covali aj s hosťovaním zahranič-
ných dobrovoľníkov v nezisko-
vých organizáciách či vo vzde-
lávacích zariadeniach. Aktuálne 
sa tejto činnosti venujeme kon-
zultačne, čo znamená, že orga-
nizáciám vieme podať pomocnú 
ruku pri prihláškach na Europe-
an Solidarity Corps projekty ale-
bo zdielať dobrovoľnícke ponuky 

pre lokálnych dobrovoľníkov cez 
naše komunikačné kanály.

V čom vidíte momentálne naj-
väčšie problémy ohľadom ma-
nažmentu dobrovoľníkov? Je 
niečo, čo by ste zmenili?

Zatiaľ čo sme sa predtým stre-
távali s relatívne veľkým záuj-
mom o dobrovoľníctvo v zahra-
ničí, dnes je záujemcov na jednu 
pozíciu menej. Počet možností 
dobrovoľníctva sa zvýšil, ako aj 
ich relevantnosť pre zamestnáva-
teľov, avšak počet aktívnych ľu-
dí ostáva rovnaký. Z nášho po-
hľadu by sme uvítali uznávanie 
dobrovoľníctva v rámci vzdeláva-
cieho procesu.

Akú najväčšiu pridanú hodno-
tu vidíte v dobrovoľníckej čin-
nosti?

Pridanú hodnotu dobrovoľníc-
tva vnímame na úrovni jednot-
livca ako príležitosť vlastného 
rozvoja a aktívneho trávenia voľ-
ného času.

Vďaka dobrovoľníctvu sa učí-
me vcítiť do druhých, pracovať 
pre spoločnosť a vlastnú komu-
nitu, spoznávame ľudí a kama-
rátov v obore, v ktorom sme no-
váčikom.

Pri dobrovoľníctve v zahrani-
čí je to spoznávanie inej kultúry 
a krajiny či úplne nového pohľa-
du na život.

 (hla)

O dobrovoľníctvo je aj napriek pandémii záujem
ROzhOVOR

21. 2.
Zmeny v účtovníctve
Nové pravidlá v účtovaní

22. 2.
20 otáZok o účtovných 

novinkách

23. 2.
2 percentá Z dane
kedy a ako ich môžete 

darovať

Štvrtok 
24. 2.

3 percentá Z dane
Rady a tipy expertov

25. 2. 
Zmeny pravidiel  

v umorovaní strát


