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Rozhodli ste sa darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu? 

Aby sme vám uľahčili prácu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.  

 

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ: 

1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane  

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej 

zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa 

poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.  

3. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už 

vyplnené údaje o prijímateľovi.  

4. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie a Potvrdenie), doručte   do 30. apríla 2018    na 

daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo na sekretariát školy, ktorý potom 

spoločne rozdistribuuje tlačivá na príslušný daňový úrad (do školy 

najneskôr   do 26. apríla 2018  ) .  

 

Ak si podávate daňové priznanie sami ako fyzická osoba: 

1. Riadne vyplňte daňové priznanie.  

2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, 

ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,00 Eura.  

3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 

2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. 

Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:  

IČO/SID:  35539372 

Právna forma: Občianske združenie 

Obchodné meno: Združenie rodičov pri Strednej priemyselnej škole 

elektrotechnickej na Komenského ulici v Košiciach  

Ulica:    Komenského 

Súpisné číslo:  44 

PSČ:    040 01  

Obec:    Košice  

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie 

daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad podľa Vášho 

bydliska.  

 

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba: 

Podrobný popis a podmienky pre darovanie 1% resp. 2% dane z príjmu právnických 

osôb je uvedený na internetovej stránke www.rozhodni.sk. 

http://www.spseke.sk/skola/images/doc/2percenta/potvrdenie-2018.pdf
http://www.spseke.sk/skola/images/doc/2percenta/vyhlasenie-2018.pdf
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/

