
Chceme Vás poprosiť o 2 % (3%) z Vašich daní 

pre Občianske združenie AMARENA - VIŠŇA 

 

FYZICKÁ OSOBA (typ A) – zamestnanci 

a) som zamestnanec a daňové priznanie za mňa podáva 

zamestnávateľ 

 

1. Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o ročné 

zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. 

2. Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie Potvrdenia o 

zaplatení dane. 

3. Následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Ak za vás 

vyhlásenie vypĺňa váš zamestnávateľ, poskytnite mu naše údaje. 

Ak ste v roku 2021 pracovali ako dobrovoľník minimálne 40 

hodín pre jednu organizáciu alebo súhrnne pre viacero 

organizácií, môžete nám darovať až 3 % z dane. Potrebujete na 

to potvrdenie o dobrovoľníckej práci od danej organizácie, ktoré 

priložíte k vyhláseniu. 

4. Ak nám chcete oznámiť, že ste nás podporili práve vy, 

v spodnej časti Vyhlásenia zaškrtnite políčko o súhlase so 

zaslaním vašich údajov (názov, sídlo, NIE však poukázaná 

suma) 

5. Tlačivá z bodov 2. a 3. (Potvrdenie a Vyhlásenie) doručte 

osobne alebo poštou do 30. apríla daňovému úradu. 

 

UPOZORŇUJEME, ŽE ÚDAJE DO VYHLÁSENIA JE 

NUTNÉ VYPISOVAŤ VEĽKÝM PALIČKOVÝM 

PÍSMOM. 

 



b) som zamestnanec a daňové priznanie podávam sám/s 

účtovníkom 

 

1. Ak daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A) 

robíte sami, uveďte  (oddiel VIII. - vyhlásenie o poukázaní 2 %) 

naše údaje. 

Ak vám daňové priznanie vypĺňa účtovník, tieto údaje mu, 

prosím, poskytnite. 

 

2. Ak nám chcete oznámiť, že ste nás podporili práve vy, vo 

vyhlásení zaškrtnete políčko o súhlase so zaslaním vašich 

údajov (meno, priezvisko, adresa, NIE však poukázaná suma) 

3. Vyplnené daňové priznanie odošlite v lehote na podanie 

daňovému úradu. 

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 

2021  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 

2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového 

priznania, t. j. do 30. 06. 2022 alebo 30. 09. 2022) 

 

FYZICKÁ OSOBA (typ B) – zamestnanci s kombináciou 

viacerých príjmov 

 

1. V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) 

za rok 2021 uveďte (oddiel XII. - vyhlásenie o poukázaní 2 %) 

naše údaje. 

 

Ak vám daňové priznanie vypĺňa účtovník, tieto údaje mu, 

prosím, poskytnite. 



Ak ste v roku 2021 pracovali ako dobrovoľník minimálne 40 

hodín pre jednu organizáciu alebo súhrnne pre viacero 

organizácií, môžete nám darovať až 3 % z dane. Potrebujete na 

to potvrdenie o dobrovoľníckej práci od danej organizácie, ktoré 

priložíte k vyhláseniu. 

 

2. Vyplnené daňové priznanie odošlite v lehote na podanie 

daňovému úradu a uhraďte daň. 

 

PRÁVNICKÁ OSOBA – firma 

1. Vyplňte daňové priznanie pre právnickú osobu a  (oddiel VI.  

- vyhlásenie o poukázaní 2 %) vyplňte naše údaje. 

 

2. Ak nám chcete oznámiť, že ste nás podporili práve vy, vo 

vyhlásení zaškrtnete políčko o súhlase so zaslaním vašich 

údajov (názov, sídlo, NIE však poukázaná suma) 

 

3. Vyplnené daňové priznanie odošlite v lehote na podanie 

daňovému úradu a uhraďte daň. 

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov 

právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021 uplynie 31. 

marca 2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového 

priznania, t. j. do 30. 06. 2022 alebo 30. 09. 2022) 

pre rok 2021: Právnická osoba poukazuje podiel zaplatenej 

dane v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov 

právnickej osoby – t. j. do 31.3.2022. Ak si lehotu na podanie 

daňového priznania predĺži, predlžuje sa aj lehota na poukázanie 

podielu zaplatenej dane ako aj lehota na poskytnutie finančného 

daru. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov 

právnickej osoby je súčasťou VI. časti tlačiva daňového 



priznania právnických osôb – DPPOv21. Identifikačné číslo 

prijímateľa (IČO) sa zarovnáva sprava. Ak IČO obsahuje menej 

ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne. Organizačné 

jednotky občianskych združení môžu mať 8 alebo 12 miestne 

IČO. Prvých 8 čísiel je „klasické“ IČO, zvyšné 4 číslice sú pre 

organizačné jednotky rozlišovacie znaky (po starom SID, po 2 

novom poradové čísla). Ak je IČO prijímateľa občianskeho 

združenia 8 - miestne uvedie sa sprava, nepoužité polia ostávajú 

prázdne. V súlade s § 50 ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov 

účinného od 1. januára 2022 sa z povinne uvádzaných údajov vo 

vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane za príslušné 

zdaňovacie obdobie vypúšťa povinnosť uvádzať sídlo a právnu 

formu prijímateľa podielu zaplatenej dane a zároveň sa 

spresňuje, že názov prijímateľa uvedený v predloženom 

vyhlásení má iba informatívny charakter. Podiel zaplatenej dane 

PO poukazuje cez daňové priznanie tak, že vyplní a podpíše 

príslušnú časť daňového priznania. Ak podiel zaplatenej dane 

nepoukazuje, túto skutočnosť v príslušnej časti daňového 

priznania vyznačí x, vtedy sa táto časť daňového priznania 

nepodpisuje. Na účel poukázania podielu zaplatenej dane sa 

vychádza zo sumy dane z príjmov právnickej osoby uvedenej na 

r. 1080 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, 

resp. rozdiel riadkov 1080 - 1090, ak súčasťou riadku 1080 je 

daň z osobitného základu dane podľa §17f zákona o dani z 

príjmov, ktorú bude daňovník platiť v splátkach podľa §17g 

zákona dani z príjmov. 

Potrebné údaje: 

Občianske združenie AMARENA - VIŠŇA 

adresa: Višňové 70, 013 23 Višňové 

právna forma: občianske združenie 

IČO: 37976010 
 




