VYHLÁSENIE
o poukáza ní sumy do výšky 2 °/o (3 °/o) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa§

50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za
obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

zdaňovac ie

lRok:

l

Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa plati

daň

I. ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
Priezv isko a titul

Ol
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(u cudzích št. rríslušnfkov dátum narodenia)

l 031 l l l
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Adresa
trvalého pobytu alebo
pobytu na území SR, kde sa daňovník obvykle zdržiaval
Ulica a

B

súp isn é/ori entačné čís l o

PSČ

Obec

losi
Štát
Telefónne čís lo

los l

lO Suma do výšky 2 % alebo 3 %

zaplatenej dane
zo zaplatenej dane z r. 09 (minimálne 3 eurá)

podiel do výšky 3 % zaplatenej dane podľa § 50 ods. l písm. a) môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá
v zdaňovacom obdobi vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 40612011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží
o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.
Nar. 09 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v roku ( nie daň na úhradu), v ktorom
sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťo u tohto vyhlásenia.
Na r. IO sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ak~3 eurá.

Dátum zaplatenia dane

In l

Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia V pripade daňového preplatku z ročného zúčtovania
preddavkov na daň sa uvedie dátum 3 1. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

Il. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOV!

ublike

lt4l Občianske združenie
Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.

V ................................................ dňa ...... ........................... ..
Podpis daňovníka

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % (3
podľa

%) zaplatenej dane

z príjmov fyzickej osoby
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďal ej len "zákon o dani z príjmov'')

l. Do kolónky "Rok" sa uvedie zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň, teda za ktoré
zamestnávate!', ktorý je platitel'om dane (ďalej len "zamestnávate!"') vykonal daňovníkovi
ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Napr. ak sa v roku 2014 platí daň za zdaňovacie obdobie
roku 2013, uvedie sa rok 2013.
2. Do kolónky "Adresa" sa uvedie adresa trvalého pobytu daňovníka na území SR. Ak daňovník
nemá trvalý pobyt na území SR, uvedie sa adresa pobytu na území SR, kde sa v zdaňovacom
období obvykle zdržiaval. Skutočnosť, ktorá adresa sa uvádza, sa vyznačí krížikom.
3. Daňovník je po zaplatení dane z príjmov fyzických osôb oprávnený, podl'a § 50 zákona
o dani z príjmov, predložiť správcovi dane v prípade, ak tomuto daňovníkovi zamestnávate!'
vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vyhlásenie, v
ktorom uvedie, že suma do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane sa má poukázať ním
určenej právnickej osobe.

4. Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane podľa § 50 ods. l písm. a) zákona o dani z príjmov
môže prijímatel'ovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala
dobrovol'nícku činnosť podl'a zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží
o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.
Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je povinný vydať písomné potvrdenie o trvaní,
rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti dobrovol'nfka a písomné hodnotenie
dobrovoľníckej činnosti, ak o to dobrovoľník alebo vysielajúca organizácia požiada.
5. Zoznam prijímatel'ov, ktorým sa môže podiel do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane
poukázať, zverejňuje Notárska komora Slovenskej republiky do 15. januára kalendárneho
roka, v ktorom možno prijímatel'ovi túto sumu poukázať.
6.

Daňovník

vo vyhlásení môže určiť len jednu právnickú osobu (prijímatel'a) .

...

7. Daňovník, ktorému zamestnávate!' vykonal ročné zúčtovan ie preddavkov na daň z príjmov zo
závislej činnosti (ďalej len "ročné zúčtovanie") v súlade so zákonom o dani z príjmov predloží
správcovi dane vyhlásenie do 30. aprfla roku, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie za
predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávatel'a o
tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená. To
znamená, že do termínu podania vyhlásenia bol zrazený (zaplatený) aj prípadný nedoplatok
dane vyplývajúci z ročného zúčtovania - daňovník, ktorý sa rozhodne predložiť vyhlásenie
podl'a § 50 zákona o dani z príjmov, nemôže mať nedoplatok dane z príjmov fyzickej osoby.
8. Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane určenému prijímatel'ovi nemožno
dodatočne upravovať ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť bola iná. Ak v takom
prípade daňovníkovi vznikne daňový preplatok z príjmov fyzickej osoby, tento sa zníži o
rozdiel medzi sumou poukázanou prijímatel'ovi a sumou do výšky 2% alebo 3% z upravenej
daňovej povinnosti.

