Postup na vyplnenie daňového priznania
Postup sa týka nižších zložiek ktoré nemajú komerčnú činnosť, tj. viac ako 95% zložiek.
Doporučujeme vypĺňať v elektronickom formulári na stránke finančnej správy kde si nájdete
tlačivo, ktoré sa týka príslušného roku https://www.financnasprava.sk/sk/elektronickesluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-formularov
Rozpísaný formulár sa dá kedykoľvek uložiť voľbou "Ulož" naspodu formulára. Uložený xml
súbor sa dá načítať neskôr.
Údaje sa vypĺňajú z účtovnej závierky nižšej zložky.
1. Vyplňte zdaňovacie obdobie, identifikačné údaje a údaje o daňovníkovi.
2. Vyplňte tabuľku C2 v riadkoch 1 a 2 = výsledok hospodárenia tj. rozdiel príjmov a
výdavkov, v oboch riadkoch bude tá istá suma.
3. Vyplňte tabuľku A riadok 14 = celková suma výdavkov, táto suma sa zároveň prenesie na
sumárny riadok 17.
4. Sumy z bodov 2 sa automaticky prenesú na začiatok do II. časti. Riadok 100 = tabuľka C2
riadok 1, Riadok 130 = tabuľka A riadok 17.
5. Vyplňte riadok 210 = príjmy, ktoré nie sú predmetom dane tj. dary a 2%.
6. Vyplňte riadok 230 = zvyšné príjmy.
7. Základ dane r. 301 sa musí rovnať 0. V prípade, že vychádza inak, skontrolujte sumy a
kontrolu podľa bodu 10.
8. Vyplňte riadok 560 = 0.
9. V VII. časti vyplňte údaje oprávnenej osoby - štatutára.
10. Naspodu formulára stlačte tlačidlo "Skontroluj". V prípade, že vypíše chyby, skúste ich
opraviť.
11. V prípade, že kontrola dopadla úspešne môžete zvoliť voľbu "Vytlač" na vytlačenie
daňového priznania do pdf formátu a následne na tlač.
12. Voľba "Potvrdenie" slúži na vytlačenie potvrdenia, ktoré si dávate potvrdiť v prípade, že
podávate daňové priznanie osobne.
13. Daňové priznanie môžete poslať aj poštou, v tomto prípade pošlite pre istotu doporučene.
Zasielate na daňový úrad podľa miestnej príslušnosti.
14. Daňové priznanie nezabudnite podpísať a priložiť podpísané výkazy účtovnej závierky.
V prípade, že si v ktoromkoľvek bode neviete rady, zavolajte na ústredie 0948310100 a
pýtajte si br. Baja alebo napíšte na barok@skauting.sk.

