
Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov. 
 

1. Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň 

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane 

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

 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. 

Táto suma však musí byť minimálne 3 €. 

4.  Vypíšte pozorne celé Vyhlásenie o poukázaní 2 %., všetky údaje máte v tlačive od zamestnávateľa – 

Potvrdenie o zaplatení dane a  : 

Na riadok 1-11 sa vypisujú osobné údaje zamestnanca 

Riadok 12 – uvádza sa suma z riadku 03 z Potvrdenia o zaplatení dane od zamestnávateľa 

Riadok 13 - uvádza sa suma 2% z riadku 13 

           SID/ICO – 30868106 

Právna forma – Občianske združenie 

Športový klub obce Miloslavov,   Športová ulica č. 1374/18,   90042,   Miloslavov 

Súhlas so zaslaním údajov -  Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite 
v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov ( posiela sa iba meno a adresa… NIE však 
poukázaná suma) – novinka od roku 2016! 

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04 na daňový úrad podľa Vášho 

bydliska alebo nám poštou  na ŠKO Miloslavov, my to na Váš DÚ doručíme. 

6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2%  v prospech Vami 

vybraného prijímateľa. 

 

Všetky potrebné info o nás ako aj tlačivá na poukázanie nájdete  aj na : 

 www.skomiloslavov.sk       alebo    https://www.skomiloslavov.sk/copy-of-dokumenty 

 

 

 

Poznámky: 

 Fyzické osoby poukazujú  2% z dane 

 Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov 

prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. 

 SID/ICO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zprava 

 

 

Ďakujeme Vám v mene našich detí..... 

Vedenie FO detí a mládeže ŠKO Miloslavov. 

 

http://www.skomiloslavov.sk/
https://www.skomiloslavov.sk/copy-of-dokumenty

