Podporte percentami vašej dane SZR
a získajte bonus na QSL službu
ROMAN KUDLÁČ, OM3EI
Slovenský zväz rádioamatérov každoročne podporuje aktivity mladých záujemcov o rádioamatérsky šport,
či už formou rádioamatérskych kurzov, súťaží a iných aktivít. Na tieto akcie je možné využiť prostriedky
získané od darcov 2 alebo 3 % dane, ktoré môže venovať každá fyzická a právnická osoba v SR. Takto získané prostriedky môže SZR zo zákona použiť len na podporu detí a mládeže.
Obraciame sa preto na všetkých členov SZR s prosbou o podporu týchto aktivít formou poukázania
2 alebo 3 % dane.

Obchodné meno (názov) (17): Slovenský zväz
rádioamatérov
Sídlo (18–21): Mlynská 4, 90031 Stupava
Predvyplnené tlačivo vyhlásenia si môžete stiahnuť na www.hamradio.sk.

Každý, kto poukáže 2 alebo 3 % dane pre SZR a zašle
na sekretariát kópiu vyhlásenia pre daňový úrad,
získa od SZR bonus na QSL službu v hodnote 10 %
z poukázanej sumy. 10-percentný bonus z poukázanej sumy je možné získať aj za príspevky od ďalších
osôb (napríklad rodinných príslušníkov, kolegov
v práci a pod.), aj tu ale treba poslať na sekretariát
SZR kópie vyhlásení pre daňový úrad.

5. Obidve tlačivá, teda Potvrdenie aj Vyhlásenie,
doručte na daňový úrad podľa vášho bydliska
do 30.4.2020. Ak ste poukázali 3 % z dane, je
potrebné priložiť aj Potvrdenie o odpracovaní
minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Postup pre fyzické osoby, ktoré
podávajú daňové priznanie

Postup pre zamestnancov,
ktorým robí ročné zúčtovanie
dane zamestnávateľ

1. V daňovom priznaní za rok 2019 sú už rubriky na poukázanie 2 alebo 3 % zaplatenej dane.
V ďalšom postupujte podľa bodov 3 a 4 postupu
pre zamestnancov.

1. Požiadate zamestnávateľa o vykonanie ročného
zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Požiadate zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Vyplnené daňové priznanie doručte na váš
daňový úrad v lehote, ktorú máte na podanie
daňového priznania (zvyčajne do 31.3.). Ak ste
poukázali 3 % z dane, je potrebné k daňovému
priznaniu priložiť aj potvrdenie o odpracovaní
minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

3. 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 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali
menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť
minimálne 3 €.

Postup pre právnické osoby

b) 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku
2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne
40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019
dobrovoľnícky pracovali.

2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad.

1. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú
už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %)*
z dane.

* Pozor, pre právnické osoby platia nasledovné
podmienky:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.)
NEDAROVALA financie vo výške minimálne

4. Vyhlásenie o poukázaní sumy 2 alebo 3 % zaplatenej dane vyplníte nasledovne:
Rok: 2019
IČO (riadok 15): 00896896
Právna forma (16): občianske združenie
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poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.

0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej
organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak
môže poukázať iba 1,0 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0 % z dane.

Právnické osoby, ktoré by chceli poskytnúť SZR dar,
prosím kontaktujte sekretariát SZR na tel. čísle:
0905 533719.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.)
DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 %
z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže
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Predvyplnené tlačivo vyhlásenia pre zamestnancov
si môžete stiahnuť na www.hamradio.sk alebo vám
ho na požiadanie zašle sekretariát SZR (szr@szr.sk),
tel: 0905 533719. Za všetky príspevky vopred ďakujeme.
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