
Ako darovať podiel zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických 

osôb? 
 

Zákon vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, 

ako je aj naše občianske združenie. Tento dar vás nič nestojí, pretože daň by ste odviedli 

štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít 

v prospech vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o vašich 2 % a staňte sa našimi partnermi! 

Rozhodli ste sa darovať nám 2 % zo svojich daní z príjmu? Vopred vám za to 

ďakujeme. Aby sme vám ušetrili čas, pripravili sme presný návod, ako na to. 

 

I. Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie: 

 

a) požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie  ročného zúčtovania preddavkov 

na daň z príjmov fyzických osôb za rok 2014 (do 16.2.2015), v ktorom je 

potrebné vyznačiť okrem iného aj žiadosť o vystavenie potvrdenia na účely 

darovania 2 % v odseku IX., 

 

b) zamestnávateľ vyplní a potvrdí tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2014, 
 

c) 30.4.2015 je posledný termín na podanie  „Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane“, v 

ktorom na riadku 09 uvediete svoju daňovú povinnosť, zníženú o daňový bonus, 

vypočítanú v roku (nie daň na úhradu), v ktorom sa podáva toto vyhlásenie – 

prepíšete sem riadok 03 z Potvrdenia o zaplatení dane na rok 2014, ktoré je 

súčasťou tohto vyhlásenia a na riadku 10 uvediete vypočítanú sumu dvoch percent 

z daňovej povinnosti, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta, pričom táto suma 

nesmie byť nižšia ako 3,32 €, v ponúknutom vyhlásení sú už predpísané 

identifikačné údaje nášho občianskeho združenia (príloha „Vyhlásenie 2% 
2014“). 

 

d) originály obidvoch vyplnených tlačív prosíme zaslať na daňový úrad miestne 

príslušný k Vášmu bydlisku. 

 

2 % DANE Z PRÍJMU MOŽNO DAROVAŤ LEN V PRÍPADE, AK VYPOČÍTANÁ DAŇOVÁ POVINNOSŤ 

BOLA AJ SKUTOČNE UHRADENÁ DO 31.3.2015! 

 

II. Ak ste zamestnanec a podávate daňové priznanie (FO typ A): 

 

Súčasťou tlačiva daňového priznania fyzickej osoby je aj časť "Vyhlásenie o poukázaní 

podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona" (VIII. oddiel daňového 

priznania na str. 5), kde je potrebné vpísať len vypočítaný podiel 2 % (riadok 74) - vypočítame 

ho ako 2 % zo sumy na riadku 64 daňového priznania - a údaje nášho občianskeho združenia 

(riadok 75 - kolónky SID nevyplňovať): 

 
IČO:  30 869 609 

Právna forma:  OBČIANSKE ZDRUŽENIE  

Obchodné meno (názov):  ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE MILANA 

 RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 

Ulica:  Grösslingová 

Číslo:  48 

PSČ:  811 09 

Obec:  Bratislava 

 

2 % DANE Z PRÍJMU MOŽNO DAROVAŤ LEN V PRÍPADE, AK VYPOČÍTANÁ DAŇOVÁ POVINNOSŤ 

BOLA AJ SKUTOČNE UHRADENÁ DO 31.3.2015! 

http://www.euromesto.com/Doc/Potvrdenie.rtf
http://www.euromesto.com/Doc/Vyhl_FO.doc


III. Ak ste zamestnanec a súčasne aj živnostník, len živnostník, máte slobodné 

povolanie alebo ak ste štatutár právnickej osoby (FO typ B): 

 

Súčasťou tlačiva daňového priznania fyzickej osoby je aj časť "Vyhlásenie o poukázaní 

podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona" (XIII. oddiel daňového 

priznania na str. 9), kde je potrebné vpísať len vypočítaný podiel 2 % (riadok 116) - 

vypočítame ho ako 2 % zo sumy na riadku 93 daňového priznania - a údaje nášho občianskeho 

združenia (riadok 117 - kolónky SID nevyplňovať): 

   
IČO:  30 869 609 

Právna forma:  OBČIANSKE ZDRUŽENIE  

Obchodné meno (názov):  ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE MILANA 

 RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 

Ulica:  Grösslingová 

Číslo:  48 

PSČ:  811 09 

Obec:  Bratislava 

 

2 % DANE Z PRÍJMU MOŽNO DAROVAŤ LEN V PRÍPADE, AK VYPOČÍTANÁ DAŇOVÁ POVINNOSŤ 

BOLA AJ SKUTOČNE UHRADENÁ DO 31.3.2015! 

 

IV. Ak ste právnická osoba (PO): 
 

Súčasťou tlačiva daňového priznania právnickej osoby je aj časť "Vyhlásenie o 

poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby" (IV. časť daňového priznania 

na str. 7). Podľa novelizácie zákona o dani z príjmov už nie je možné darovať celú výšku 2 % 

zaplatenej dane, ale iba 1,5 % + 0,5 zaplatenej dane AKO DAR. Do riadku 3 je len potrebné 

vpísať vypočítaný podiel 1,5 % zo zaplatenej dane – vypočítame ho ako 1,5 % zo sumy na 

riadku 850 daňového priznania (minimálna výška podielu musí byť najmenej 8,30 €), počet 

prijímateľov podielu zaplatenej dane (je možné poukázať viacerým prijímateľom) a údaje 

nášho občianskeho združenia, kolónky SID nevypĺňať: 

 

IČO:  30 869 609 

Právna forma:  OBČIANSKE ZDRUŽENIE  

Obchodné meno (názov):  ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE MILANA 

 RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 

Ulica:  Grösslingová 

Číslo:  48 

PSČ:  811 09 

Obec:  Bratislava 

 

2 % DANE Z PRÍJMU MOŽNO DAROVAŤ LEN V PRÍPADE, AK VYPOČÍTANÁ DAŇOVÁ POVINNOSŤ 

BOLA AJ SKUTOČNE UHRADENÁ DO 31.3.2015! 

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporia svojimi 2% z dane! 
 


