
Ako poukázať % zaplatenej dane? 
 

FYZICKÉ OSOBY, 
KTORÝM ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE VYKONÁVA ZAMESTNÁVATEĽ: 

 Požiadajte vášho zamestnávateľa, aby vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré nájdete na ďalšej 

strane. Z Potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať príslušné % z vašej zaplatenej dane: 

 2 % zo zaplatenej dane – ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom alebo ste dobrovoľnicky odpracovali 

menej ako 40 hodín. Suma 2 % z dane musí byť minimálne 3,00 EUR. Túto nám prevedie daňový úrad. 

 3 % zo zaplatenej dane – ak ste v roku 2016 dobrovoľnicky odpracovali viac ako 40 hodín a osoby 

pre ktoré ste dobrovoľnicky pracovali vám o tom vystavili potvrdenia. 

 Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane na nasledujúcej strane. 

 Vyplnené Vyhlásenie o poukázaní sumy, Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne Potvrdenie o výkone 

dobrovoľníckej činnosti doručte na daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska do 2. mája 2017. 
 

FYZICKÉ OSOBY, 
KTORÉ SI SAMI PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2016: 

 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je súčasťou daňového priznania k dani z príjmov. 

V daňovom priznaní typu A ho nájdete na strane 5 v VIII. oddieli, v type B na strane 11 v XII. oddieli. 

 Zo sumy v daňovom priznaní typu A na riadku 58, typu B na riadku 107 vypočítajte príslušné % z vašej dane: 

 2 % zo zaplatenej dane – ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom alebo ste dobrovoľnicky odpracovali 

menej ako 40 hodín. Suma 2 % z dane musí byť minimálne 3,00 EUR. Túto nám prevedie daňový úrad. 

 3 % zo zaplatenej dane – ak ste v roku 2016 dobrovoľnicky odpracovali viac ako 40 hodín a osoby 

pre ktoré ste dobrovoľnicky pracovali vám o tom vystavili potvrdenia. 

 Vypočítanú sumu 2 % alebo 3 % zaokrúhlite na dve desatinné miesta smerom nadol a uveďte v daňovom 

priznaní typu A do riadku 75, typu B do riadku 134. Nezabudnite sa podpísať do vedľajšieho rámčeka. 

 Vyplňte Údaje o prijímateľovi podľa doleuvedeného vzoru.  

 Vyplnené daňové priznanie podajte na daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska do 31. marca 2017. Ak 

máte nedoplatok – daň na úhradu, taktiež ju zaplaťte do 31. marca 2017. 

 Ak poukazujete 3 %, prílohou k daňovému priznaniu je Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Okrem 

daňového priznania nepodávate žiadne iné tlačivo. Samostatné tlačivo Vyhlásenie nebude akceptované.  
 

PRÁVNICKÉ OSOBY, 
KTORÉ PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2016: 

 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je súčasťou daňového priznania k dani z príjmov na str. 9.  

 Zo sumy v daňovom priznaní na riadku 1050 vypočítajte príslušné % z vašej dane: 

 2 % – ak vaša právnická osoba (firma) do 31. marca 2017 darovala finančné prostriedky nejakej 

organizácii na verejnoprospešný účel minimálne vo výške 0,5 % z riadku 1050 na základe darovacej 

zmluvy. Následne vyplňujete riadky č. 1 a 2. Ak ste zatiaľ neposkytli peňažný dar a chcete využiť túto 

možnosť, prikladáme tlačivo Darovacia zmluva. Skontaktujte sa s nami. 

 1 % – ak vaša právnická osoba (firma) do 31. marca 2017 NEdarovala finančné prostriedky nejakej 

organizácii na verejnoprospešný účel. Následne vyplňujete riadok č. 3. 

 Vypočítanú sumu 1 % alebo 2 % uveďte do príslušného riadku. Táto suma musí byť minimálne 8,00 EUR. 

 Nezabudnite vo vedľajšom rámčeku na podpis štatutárneho orgánu a na odtlačok pečiatky. 

 Vyplňte Údaje o prijímateľovi podľa doleuvedeného vzoru. Suma podielu zaplatenej dane poukázaná pre 

našu organizáciu musí byť minimálne 8,00 EUR.  

 Vyplnené daňové priznanie podajte na daňový úrad podľa vášho sídla do 31. marca 2017. Ak máte 

nedoplatok – daň na úhradu, taktiež zaplaťte do 31. marca 2017. Okrem daňového priznania k poukázaniu 

% už nepodávate žiadne iné tlačivo, neprikladáte ani kópie darovacích zmlúv. 

 

Vzor vyplnenia Údajov o prijímateľovi v daňovom priznaní 

 


