Postup pri poukazovaní 2 % z dane
a) fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie
1. vypočítajte si 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete
v prospech nášho občianskeho združenia poukázať; táto suma musí byť minimálne 3 €.
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane
v prospech jedného prijímateľa. Údaje o prijímateľovi sú uvedené v zozname prijímateľov
na tejto linke:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T7RPnRjUocOaT3i__1h1B3FxFEvwApKB/view
#gid=1350639186
3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive
príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma)
4. Riadne vyplnené daňové priznanie
a) odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v
tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
b) ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote, ktorú
máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na daňový úrad
b) Fyzická osoba – zamestnanec, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie zúčtovania
zaplatených preddavkov na daň z príjmu
1. Do 15.2.2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
zaplatených preddavkov na daň z príjmu
2. Zároveň požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení
dane“
3. Na tlačive je uvedený dátum zaplatenia dane a výška zaplatenej dane z príjmu. Z tejto
výšky vypočítate 2 % (celkovú sumu násobte číslom 0,02). Príklad: ak ste zaplatili daň vo
výške 750 €, 2 % vypočítate ako súčin 750 x 0,02 = 15 €. To je maximálna suma, ktorú
môžete poukázať v prospech prijímateľa (pre občianske združenie Pro villa Quirini). Táto
suma musí byť minimálne 3 €.
4. Použite tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane fyzickej osoby, na
ktorom sú už údaje o prijímateľovi (Pro villa Quirini) uvedené. Tlačivo si môžete stiahnuť
z webovej stránky http://www.pro-villa-quirini.sk/o-nas/darujte-2-dane/ Do tlačiva
zapíšete údaje o Vás ako o daňovníkovi.
5. Obe tlačivá (Potvrdenie... a Vyhlásenie... ) odovzdajte na príslušný daňový úrad podľa
Vášho bydliska.
6. Daňový úrad majú povinnosť po splnení podmienok do 90 dní previesť Vaše 2 % na účet
Vami vybraného prijímateľa.
c) Právnická osoba
1. Vyberte si prijímateľa, ktorému poskytnete 1 alebo 2 % z dane. Minimálna výška pre
jedného prijímateľa je 8 €.
2. Údaje o občianskom združení PRO VILLA QUIRINI:
IČO: 52987574
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno – názov: PRO VILLA QUIRINI
Sídlo: Kurimany č. 54, 054 01 KURIMANY
3. Vypočítajte si Vaše 2 % (1 %) z dane z príjmov právnickej osoby.
4. V daňovom priznaní právnickej osoby sú už obsiahnuté kolónky na poukázanie 2 %
z dane.
5. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno, názov, sídlo) Vami určenému
prijímateľovi, tak zaškrtnite „súhlas so zaslaním údajov“.
6. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlete elektronicky v stanovenej lehote.
7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení podmienok v zákonom stanovenej lehote 90

dní prevedie Vami stanovenú sumu na účet prijímateľa.

