Ako darovať 2%, ak ste ZAMESTNANCOM, ktorému robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ*:
*overte si, či za vás robí váš zamestnávateľ ročné zúčtovanie automaticky alebo ho treba požiadať
1. Do 15. februára 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených
preddavkov na daň.
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV
ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI NA ÚČELY VYHLÁSENIA O POUKÁZANÍ SUMY DO VÝŠKY 2% ALEBO 3% ZO
ZAPLATEDENJ DANE VYZICKEJ OSOBY - tlačivo vzor V2Pv18_P – nové!!! (ďalej len „potvrdenie“).
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 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o
tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
3. Údaje o vami vybratom prijímateľovi 2% napíšte do tlačiva VYHLÁSENIA O POUKÁZANÍ PODIELU
ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY – tlačivo vzor V2Pv18_1 – nové!! (ďalej len „vyhlásenie“)
(naše tlačivá sú už predpísané) spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
Náš tip: Ako vyplniť tlačivo Vyhlásenie?
Všeobecné Vyhlásenie nájdete na internetovej stránke finančnej správy. Naše Vyhlásenie si môžete stiahnuť na našej
stránke alebo ich nájdete predpísané a vytlačené u nás v KONTAKT – Mládežnícke centrum (pracovníci Vám radi
poradia). Toto Vyhlásenie vyplníte tak, že doplníte svoje údaje, prípadne doplníte údaje organizácie, ak nie sú
predtlačené. Nezabudnite doplniť riadky 12-14. Tie sú veľmi dôležité. – VIAC V POUČENÍ NA VYPLNENIE VYHLÁSENIA
Náš tip : Ako vypočítať 2%?
K výslednej sume, ktorú venujete organizácii dospejete tak, že do riadka 12 Vyhlásenia napíšete sumu, ktorú ste odviedli
na dani – nájdete ju v riadku 24 v Potvrdení o zaplatení dane (zmena oproti minulému roku!), ktoré vám vystaví
zamestnávateľ. Následne do riadka 13 Vyhlásenia doplníte 2 % zo sumy v riadku 12. ). Môžete použiť náš vzorec pre
uľahčenie: riadok 13 = riadok 12 x 0,02.
Náš tip: Ako získať potvrdenie o dobrovoľníckej práci?
Ak ste v roku 2018 dobrovoľnícky odrobili viac ako 40 hodín (aj pre rôzne organizácie dokopy) a máte o tom potvrdenie,
môžete darovať až 3% z vašej dane. Nevyhnutné je však priložiť potvrdenie o odpracovaných dobrovoľníckych hodinách
k ostatným formulárom, ktoré zasielate daňovému úradu.
Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali získate od príslušnej
organizácie. Toto potvrdenie bude povinnou prílohou spolu s Vyhlásením a Potvrdením o zaplatení dane, ktoré budete
odovzdávať na daňovom úrade.

4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so
zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
5. Na daňový úrad doručte do 30.04.2019 nasledovné tlačivá:

-Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO (vzor V2Pv18_1)
-Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (vzor V2Pv18_P) vystavenej
zamestnávateľom)
- a ak ste boli v roku 2018 dobrovoľníkom a odpracovali ste minimálne 40 hodín dobrovoľníckej
práce aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti ,
Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2% (3%) v prospech vami
vybraného prijímateľa.
ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU.

