POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE ZAMESTNANCA
15.2.2020 – zamestnanec do tohto termínu požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného
zúčtovania zaplatených preddavkov na daň – tlačivo Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov
fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto
príjmov.
Po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži
ako základ na výpočet 2%. Zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej
dane z príjmov fyzickej osoby.
30.4.2020 – zamestnanec doručí alebo pošle poštou na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) obe
tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením.
Poznámka: Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Minimálna
výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA
SAMA
Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v
tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.
31.3.2020 – termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín
zaplatenia daňovej povinnosti.
Poznámka: Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Minimálna výška
dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE PRÁVNICKÚ OSOBU
Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 2% z dane, za podmienky, že v
zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového
priznania darovala finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane ním určeným
daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Ak
daňovník neposkytne dar ním určenému daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na
podnikanie aspoň vo výške 0,5% zaplatenej dane (nemusí byť ten istý ako prijímateľ podielu zaplatenej
dane), je oprávnený poukázať v daňovom priznaní podiel zaplatenej dane len do výšky 1%.
Poznámka: Poznámka: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla
takouto formou pomôcť. Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu však musí byť
aspoň 8 €
V termíne podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020, pokiaľ nie je schválené daňovým
úradom inak) treba podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad (v mieste sídla spoločnosti) a
zaplatiť daňovú povinnosť.

