
Postup pre poukázanie 2% z daní 
 
Údaje o prijímateľovi 2%: 
 
                                        
 

 
 
 
 

 
Postup na poukázanie 2% z dane pre zamestnanca: 

- do 15.2.2023 zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených 
preddavkov na daň  

- zároveň zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%. 
Zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej 
osoby. 

- suma 2% sa vypočíta zo zaplatenej dane. Za zaplatenú daň sa považuje suma znížená o daňový bonus 
a daňový bonus na zaplatené úroky, čiže uvádza sa daň z r.24 z Potvrdenia o zaplatení dane.  Vypočítanú 
sumu 2% je potrebné zaokrúhliť matematicky na dve desatinné miesta (tj. zaokrúhľovaná číslica, po 
ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny; zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje 
číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu), pričom táto suma nemôže byť nižšia ako 3 
eurá. 

- 3% môže poukázať zamestnanec, ak vykonal dobrovoľnícku činnosť podľa zákona o dobrovoľníctve  
najmenej 40 hodín v roku 2022. Je povinný doložiť aj písomné potvrdenie o dobrovoľníctve na daňový 
úrad 

- Do 30.4.2023 zamestnanec doručí alebo pošle poštou originály obidvoch tlačív /Vyhlásenie 
a Potvrdenie/ na príslušný daňový úrad 

- pre identifikáciu Vašej platby prosíme urobiť kópie týchto dvoch tlačív – Vyhlásenia /potvrdeného 
príslušným daňovým úradom/ a Potvrdenia, a doručiť nám poštou, emailom alebo osobne.  

 
Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%.  

 
Postup na poukázanie 2% z dane pre fyzickú osobu, ktorá si daňové priznanie podáva sama 

- fyzická osoba vyplní daňové priznanie /DP/ typu A alebo B vypočíta si výšku 2%  z dane. Priamo v tomto 
tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2% a identifikačné údaje o prijímateľovi /Občianske združenie 
Martinko/ 

- pre identifikáciu Vašej platby prosíme urobiť kópiu tej strany DP /potvrdenú príslušným daňovým 
úradom/,  na ktorej sa vypisujú údaje o prijímateľovi  a sume 2% /sumu je potrebné zaokrúhliť 
matematicky na dve desatinné miesta (tj. zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako 
päť, zostáva bez zmeny; zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, 
sa zväčšuje o jednu), pričom táto suma nemôže byť nižšia ako 3 eurá. a doručiť nám poštou, emailom 
alebo osobne 

- 3% môže poukázať ak vykonal dobrovoľnícku činnosť podľa zákona o dobrovoľníctve počas najmenej 40 
hodín v roku 2022. Je povinný doložiť aj písomné potvrdenie o dobrovoľníctve na daňový úrad 

Fyzická osoba si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. 
 

Postup na poukázanie 2% z dane pre právnickú osobu /firmy/ 
- právnická osoba /darca/ vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 1%(2%) z dane a vyplní identifikačné 

údaje o prijímateľovi /Martinko/ 
- pre identifikáciu Vašej platby prosíme urobiť kópiu tej strany DP, v ktorej vyplňoval údaje 

o prijímateľovi a výške 1%(2%) kópiu strany z daňového priznania /potvrdenú príslušným daňovým 
úradom/ a doručiť nám poštou, emailom alebo osobne 
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