Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa
o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1) Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených
preddavkov na daň
2) Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo - Potvrdenie o zaplatení dane vo
formáte platnom pre r.2017
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 2017 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 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40
hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017
dobrovoľnícky pracovali. ***
4) Do predvyplneného Vyhlásenia doplňte Vaše osobné údaje spolu so sumou zaplatenej dane
a sumou, ktorú mu môžete poukázať, na základe výpočtu popísaného v predchádzajúcom
bode 3).
5) Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive
príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov ( Daňový úrad pošle príjemcovi informáciu o Vás meno a adresa, neposkytuje však informáciu o poukázanej sume) – novinka od roku 2017!
6) Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní podielu zapl. dane spolu s Potvrdením
o zaplatení dane, doručte najneskôr do 30.4.2018 na podateľňu miestneho daňového úradu
** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejnesluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
***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!!!

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete na našich stránkach MHKM...

Nižšie uvádzame vzorový ilustratívny príklad vyplnenia Vyhlásenia o poukázaní 2%:
1.
2.
3.
4.

Vyplňte osobné údaje do predvyplneného formulára Vyhlásenia
Z riadku 23. Potvrdenia o zaplatení dane zapíšte sumu dane do Vyhlásenia do pozície riadku 12.
Vypočítajte z tejto sumy 2% a zadajte do riadka 13. tohto Vyhlásenia
Do r.14 Vyhlásenia opíšte dátum zaplatenia dane z r.25 Potvrdenia o zaplatení dane, v prípade
preplatku sa uvádza 31.marec roka, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva
5. Ak chcete zverejniť príjemcovi Vaše meno, zaškrtnite políčko súhlasu v tvare „X“, zadajte dátum
vyhlásenia a Váš podpis.

