
Poukázanie 2 % dane postup 
Zamestnanec 

1. Do 15.02.2021 zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených 

preddavkov na daň za rok 2020 

2. Zároveň požiada zamestnávateľa, aby mu vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (posielam v prílohe) 

Z tohto Potvrdenia si zamestnanec vypočíta: 

a) 2% zo zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. 

b) 3% zo zaplatenej dane, ak tento zamestnanec odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín (treba doložiť 

Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré daný človek robil dobrovoľnícky). 

3. Z údajov potvrdenia a ročného zúčtovania si zamestnanec vypíše Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej 

dane, v ktorom  (posielam v prílohe už aj s vyplneným prijímateľom 2 %). Ak použije prázdne tlačivo (tiež 

prikladám), tak si sám vypíše prijímateľa: 

IČO:    50551345 

Právna forma:  OBČIANSKE ZDRUŽENIE 

Obchodné meno:  TVORIVÉ SLOVENSKO 

Sídlo:    DOLNÁ 142/9, 974 05 BANSKÁ BYSTRICA 

Na spodku  zaškrtnúť políčko ☒ súhlasím so zaslaním údajov... 

4. Obe tlačivá - Vyhlásenie spolu s Potvrdením, treba podať na miestne príslušný daňový úrad do 30. apríla 

2021. 

Fyzická osoba – podnikateľ (SZČO) – Daňové priznanie FO B 
1. Vyplní a podá daňové priznanie Typ B a v lehote podania DP aj zaplatí vypočítanú daň z príjmov za rok 2020, 

tj do 31.03.2021. 

2. Priamo v daňovom priznaní vyplní odd. XII, položka č. 151 = suma,  položka č. 152 = prijímateľ a pod tým tiež 

zaškrtnúť políčko ☒ súhlasím so zaslaním údajov... 

 

Link na elektronické DP, formulár sám vypočíta aj daň, aj 2 %: 

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.495.html 

 

Nemusí už nič iné urobiť. Vypočítané 2 % dane pošle DÚ automaticky prijímateľovi. 

 Fyzická osoba – zamestnanec, ktorému nerobí zamestnávateľ ročné zúčtovanie, 

ale sám si podáva daňové priznanie – Daňové priznanie FO A 
To isté ako SZČO, čiže vyplniť a podať daňové priznanie typ A: 

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.497.html 

vyplniť VIII. Odd. položky 83 a 84 + zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov, kto poukazuje. 

Právnická osoba 

Poukáže 1 % alebo 2 % (ak splnila podmienku), prostredníctvom daňového priznania. Treba im dať len údaje 

o prijímateľovi. 

V každom prípade, nech Vám pošle každý: 

Zamestnanec – prefotené Vyhlásenie 

Podnikateľ SZČO – prefotenú stranu kde je odd. XII  

Právnická osoba – prefotenú stranu, kde je vypočítaná suma 1 % alebo 2 % 

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.495.html
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.497.html

