ZAMESTNANCI
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na
daň.
2. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.
3. Z tohto potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2 % z Vašej zaplatenej dane.
Táto suma musí byť vo výške minimálne 3,00 €.
4. Vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane vypíšte svoje identifikačné údaje (rodné
číslo, priezvisko, meno, titul, ulicu, číslo, PSČ, mesto, štát a telefónne číslo).
5. Do riadku 12 vo Vyhlásení vpíšete sumu z riadku 24 z Potvrdenia o zaplatení dane.
6. Do riadku 13 vo Vyhlásení vpíšete vypočítanú sumu 2 % z Vašej dane, ktorú zaokrúhlite na
eurocenty nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,00 €.
7. Do riadku 14 vo Vyhlásení vpíšete dátum zaplatenia dane, ktorý nájdete v riadku 26 v tlačive
Potvrdenie o zaplatení dane.
8. V dolnej časti Vyhlásenia dopíšete dátum a svoj podpis.
9. Obidve tlačiva (Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane) doručte do 30.04.2021 na daňový
úrad podľa Vášho bydliska.
FYZICKÉ OSOBY
1. Na strane 12 daňového priznania k dani z príjmov FO typ B si vypočítate sumu 2 % z Vašej dane
z riadku 113, ktorú zaokrúhlite na eurocenty nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako
3,00 € a vpíšete ju do riadku 141.
2. Do riadku 142 vpíšete údaje o prijímateľovi 2 % a vpravo svoj podpis.
3. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali 2 % zo svojej zaplatenej dane, zaškrtnite v daňovom
priznaní súhlas so zaslaním Vašich údajov.
4. Dôležité upozornenie – IČO príjemcu musí byť zarovnané sprava. Ak obsahuje menej ako 12
čísiel, ostatné políčka ostávajú prázdne.
5. Daňové priznanie odošlete elektronicky na daňový úrad do 31.03.2021.
PRÁVNICKÉ OSOBY
1. Na strane 12 daňového priznania k dani z príjmov PO si vypočítate sumu 1 %.
2. Ak do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane darujete finančnú sumu vo
výške minimálne 0,5 % z Vašej dane na verejnoprospešný účel alebo inej organizácii, môžete
poukázať až 2 % z podielu svojej zaplatenej dane. V tom prípade do riadku 2 vpíšete sumu
tohto poskytnutého daru.
3. Ak ste dar poskytli, do riadku 3 vypočítate 2 % zo sumy uvedenej v riadku 1. Sumu zaokrúhlite
na eurocenty nadol, pričom nesmie byť nižšia ako 8,00 €.
4. Ak ste dar neposkytli, do riadku 4 vypočítate 1 % zo sumy uvedenej na riadku 1. Sumu
zaokrúhlite na eurocenty nadol, pričom nesmie byť nižšia ako 8,00 €.
5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, tento počet uvediete do riadku 5. Výška pre jedného
prijímateľa musí byť minimálne 8,00 €.
6. Ak súhlasíte so zaslaním údajov Vami určeným prijímateľom, zaškrtnite súhlas so zaslaním
údajov.
7. Dôležité upozornenie – IČO príjemcu musí byť zarovnané sprava. Ak obsahuje menej ako 12
čísiel, ostatné políčka ostávajú prázdne.
8. Daňové priznanie odošlete elektronicky na daňový úrad do 31.03.2021.

