AKO POUKÁZAŤ 2 %
Zamestnanec (príjmy iba zo závislej činnosti, t.j. zo zamestnania) môže venovať 2 % do 30. 4. 2020.
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov
do 17. 2. 2020 a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Z Potvrdenia si viete zistiť dátum
zaplatenia dane a vypočítať 2 % Vašej zaplatenej dane (minimálne 3 eurá).
2. Vyplňte priložené Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane.
3. Najneskôr do 30. 4. 2020 doručte Potvrdenie a Vyhlásenie daňovému úradu v mieste Vášho
bydliska.

Ak si podávate daňové priznanie sami (napr. živnostník, zamestnanec s príjmami mimo pracovný
pomer), 2 % môžete poukázať do 31. 3. 2020.
1. Vyplňte daňové priznanie (typ B). Venujte pozornosť XII. oddielu – Vyhlásenie o poukázaní
podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona. Uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane
(minimálne 3 eurá) a údaje Novozámockého svetielka ako prijímateľa 2 %. Okrem daňového
priznania nie je potrebné podávať žiadne iné tlačivo.
2. Daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania (do 31. 3. 2020) na príslušný
daňový úrad podľa Vášho bydliska a zároveň zaplaťte daň z príjmov.

Právnická osoba môže venovať 1 % (2 %) dane z príjmov do 31. 3. 2020.
1. Vyplňte daňové priznanie. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým
prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur. Pri vypĺňaní daňového
priznania venujte pozornosť časti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov
právnickej osoby.
a) Ak ste do 31. 3. 2020 nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % Vašej dane na verejnoprospešný účel, môžete poukázať 1 % zo zaplatenej dane. V časti IV. teda vyplníte riadok 3.
b) Ak ste do 31. 3. 2020 darovali financie vo výške minimálne 0,5 % Vašej dane na verejnoprospešný účel, môžete poukázať 2 % zo zaplatenej dane. V časti IV. vyplníte riadok 1 a 2.
2. Daňové priznanie doručte na daňový úrad v lehote na podanie daňového priznania a v tomto
termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Údaje o našom občianskom združení potrebné pre poukázanie 2 % z dane:
Názov: Novozámocké svetielko
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42 125 499
Sídlo: Holubičia 26, 940 01 Nové Zámky

