
2% 

Postup na poukázanie 2% dane z príjmu 

Údaje o prijímateľovi 2% dane z príjmu: 

Obchodné meno:  Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky 

Právna forma: Občianske združenie 

Sídlo: Ul. Štefana Garaja 398/16, 052 40 Liptovská Teplička 

IČO: 00528   
 

Postup na poukázanie 2% z dane pre zamestnanca: 

 zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených 

preddavkov na daň do 15.2.20xx 

 zároveň zamestnanec požiada o vystavenie Potvrdenia 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. Tlačivo Vyhlásenie platné pre rok 20xx je 

označené V2Pv18. 

 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 na eurocenty smerom nadol, 

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 20xx. Je povinný doložiť aj písomné potvrdenie 

o dobrovoľníctve na daňový úrad 

 do 30.4.2022 zamestnanec doručí alebo pošle poštou originály obidvoch tlačív 

/Vyhlásenie a Potvrdenie/ na príslušný daňový úrad 

 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 /ZHK SR/ 

 na tej strany DP,  na ktorej sa vypisujú údaje o prijímateľovi  a sume 2% /sumu je 

potrebné zaokrúhliť na eurocenty nadol a minimálna výška dane na poukázanie 2% 

predstavuje 3,- eurá/, 

 3% môže poukázať ak vykonal dobrovoľnícku činnosť podľa zákona o dobrovoľníctve 

počas najmenej 40 hodín v roku 20xx.. 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 /ZHK SR/ 

 údaje o ZHK SR sa vpíšu do daňového priznania, časť IV. 

 právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov. Výška sumy  však musí byť 

minimálne 8 eur. 

  

Finančné prostriedky získané z 2% sa budú používať na účely, pre ktoré bolo  ZHK SR 

založené, v zmysle Štatútu ZHK SR. 

 


