
Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, 

ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie 

ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. 

 

1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania 

zaplatených preddavkov na daň za rok 2021 a v žiadosti vyznačte, že žiadate 

o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane na účely §50 zákona, prípadne  

o vystavenie tohto potvrdenia požiadajte zamestnávateľa dodatočne, pokiaľ ste 

to nevyznačili v žiadosti o ročné zúčtovanie. 

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech 

prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky 

odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. 

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky 

minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre 

ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali. 

3. Vyplňte svoje údaje vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov 

fyzickej osoby za rok 2021 ( I.ODDIEL-ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI) 

4. Vypíšte údaje o zaplatenej dani a výške 2% (3%) dane +  dátum zaplatenia dane. Tieto 

údaje nájdete v Potvrdení od zamestnávateľa. 
Zaokrúhľovanie: Výsledná suma do výšky 2 % resp. 3 % zo zaplatenej dane sa zaokrúhľuje 

s presnosťou na dve desatinné miesta pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví 

podľa číslic,  

ktoré nasledujú po nej tak, že 

a) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,  

b) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa  

zväčšuje o jednu. 
 

5. V II. ODDIEL -ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI vpíšte nasledujúce údaje: 

                  IČO: 00592226 

  Obchodné meno alebo názov: Klub slovenských turistov Ružomberok 

   

6. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%) , zaškrtnite 

v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov . 

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov 

fyzickej osoby  spolu s Potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa , doručte do 

30. 04. 2022 na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska    *** – adresu si 

nájdete  tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-

sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost  

8. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o 

zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín 

dobrovoľníckej činnosti!!! 

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

