Darovanie 2 %
Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti – 15. február 2020
Do tohto dňa potrebujú všetci zamestnanci – fyzické osoby, ktorí chcú darovať 2 %,
požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechať si
vystaviť potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Toto potvrdenie je veľmi
dôležité, keďže sa prikladá k formuláru na darovanie 2 % (Vyhlásenie o poukázaní
podielu zaplatenej dane).
Dokedy podať daňové priznanie, resp. dokedy darovať 2 %?
Informácia pre zamestnancov:
– zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení
dane;
– z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2 % zo zaplatenej dane – je to suma, ktorú nám
môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR;
– vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane ,meno, rodné číslo, bydlisko a
sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
Termín odoslania týchto 2 formulárov je 30. apríl 2020. POZOR! Tieto formuláre je potrebné
zaslať na daňový úrad v mieste Vášho bydliska alebo odovzdať na ľubovoľnom daňovom
úrade v rámci SR. Neodovzdávajte ich vybranej organizácii, ktorej chcete 2 % darovať!
Info pre fyzické osoby – SZČO:
– vyplňte si daňové priznanie, kde sú uvedené kolónky na poukázanie 2 %;
– vypočítajte si 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna
suma, ktorú nám môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3,32 EUR.
Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2020 na príslušný daňový úrad v mieste
Vášho bydliska alebo na ľubovoľný daňový úrad v rámci SR. Daňový úrad má 90 dní na to,
aby previedol Vami venovanú sumu na účet združenia.
Informácie pre právnické osoby:
– vyplňte si daňové priznanie, kde sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 %;
– vypočítajte si 1,5 % z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú
nám môžete venovať. Svoj dar môžete rozdeliť medzi viaceré organizácie, minimálna
výška daru pre jednu organizáciu je 8,30 EUR.
Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2020 na príslušný daňový úrad v mieste
Vášho bydliska. Ak si podáte žiadosť o odklad daňového priznania, platia pre vás iné dátumy.
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