ČO SÚ TO 2 % Z DANE ?
Sú to peniaze, ktoré musíte odviesť štátu, ale Vy sami môžete rozhodnúť, na čo budú
použité. Ak Vy neurčíte, komu majú Vaše peniaze pomôcť, automaticky sa odvedú
do štátneho rozpočtu.
Zamestnanci môžu venovať svoje dve percentá do 30. apríla príslušného roka.
Podnikatelia a živnostníci majú túto možnosť do 31. marca.
Údaje, ktoré budete potrebovať:




sídlo organizácie: Humanus, n.o., Nábrežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec
IČO: 379 86 988
právna forma: nezisková organizácia

Postup krokov pre právnické osoby
1. V prípade právnických osôb prišlo k zmene – postupnému znižovaniu poukazovania
podielu zaplatenej dane z 2 % na 1,5 %. Ak chce daňovník poukázať organizácií 2 %
z dane, musí jej poukázať aj dar vo výške aspoň 0,5 % z dane.
2. Právnické osoby môžu poukázať podiel z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna
výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie
1,5 %, resp. 2 % z dane. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového
priznania uviesť sú už predvyplnené v tlačivách, ktoré sú zverejnené na našej webovej
stránke.
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktoré máte na podanie daňového
priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj
zaplaťte daň z príjmov.
5. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 1,5 %,
resp. 2 % v prospech Vami vybraného prijímateľa.
Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé
1. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.
2. Vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma,
ktorú môžete poukázať v prospech jedného prijímateľa (PO). Dve percentá od FO
nemôžu byť rozdelené medzi viacerých prijímateľov.
3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby typ A, alebo typ B sú už uvedené kolónky na
poukázanie 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o prijímateľovi, ktoré
potrebujete do daňového priznania uviesť sú už predvyplnené v tlačivách, ktoré sú
zverejnené na našej webovej stránke.
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového
priznania (zvyčajne do 31.3. príslušného roka) na daňový úrad podľa Vášho bydliska
a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
5. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 %
v prospech Vami vybraného prijímateľa.

ČO SÚ TO 2 % Z DANE ?
Postup krokov pre fyzické osoby – zamestnanci
1. Do 15.02. príslušného roka požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného
zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení
dane.
3. Z toho potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej
zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech jedného prijímateľa
(PO) poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. 2 % od FO nemôžu byť
rozdelené medzi viacerých prijímateľov.
4. Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete
poukázať.
5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenia spolu s Potvrdením, doručte do 30.04. na daňový
úrad podľa Vášho bydliska.
6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 %
v prospech Vami vybraného prijímateľa.
Poznámka
Fyzické osoby poukazujú 2 % z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3 % z dane.
IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID
nechajte prázdne. Do kolónky ROK sa píše rok za predchádzajúce obdobie. Bankový účet
prijímateľa nepotrebujete, daňový úrad peniaze automaticky prevedie. Vy platíte celú daň
daňovému úradu.

