
AKO POSTUPOVAŤ? 

Ak ste ZAMESTNANEC: 

1. Do 15.02.201  9 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania 
zaplatených preddavkov na daň

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení 
dane

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 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky 
odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky 
minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre 
ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

4. Údaje o našej organizácii sme predvyplnili do Vyhlásenia, vypíšte vypočítanú sumu,

ktorú nám chcete poukázať. (príklad zaokrúhlenia 2% zaplatenej dane: suma 25,483 sa

zaokrúhli na sumu 25,48 eura a suma 25,488 eura  tiež na sumu 25,48 eura, teda vždy

na celé eurocenty nadol.)

5. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive 
príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Daňový úrad nám oznámi len meno a
adresu… NIE však poukázanú sumu.

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na

príslušný daňový úrad, nie na adresu občianskeho združenia.

7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o

zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín

dobrovoľníckej činnosti!!!

Ak ste FYZICKÁ OSOBA a podávate daňové priznanie sami: 

1. vyplňte údaje v daňovom priznaní, vyrátajte a vpíšte sumu zodpovedajúcu 2%z

vami odvedenej dane, alebo 3% z dane, v prípade, že ste v r. 2018 odpracovali 
dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k
daňovému priznaniu. (príklad zaokrúhlenia 2% zaplatenej dane: suma 25,483 sa

zaokrúhli na sumu 25,48 eura a suma 25,488 eura  tiež na sumu 25,48 eura, vždy na

celé eurocenty nadol.)

2. najneskôr 31.3. 2019 zaplaťte daň za r. 2018 a  podajte daňové priznanie

príslušnému daňovému úradu. Táto lehota sa mení v prípade, ak daňovník

požiadal   o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.

Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA: 

1. Vyplňte údaje v daňovom priznaní a sumu zodpovedajúccu 2% z dane.

2. POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie

daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií
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vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, môže v roku 2019 poukázať 

iba 1,0% z dane.    (príklad zaokrúhlenia 2% zaplatenej dane: suma 25,483 sa 

zaokrúhli na sumu 25,48 eura a suma 25,488 eura  tiež na sumu 25,48 eura, vždy na 

celé eurocenty nadol.) 

3. najneskôr 31.3. 2019 zaplaťte daň za r. 2018 a  podajte daňové priznanie

príslušnému daňovému úradu. Táto lehota sa mení v prípade, ak daňovník

požiadal   o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.




