
Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú 
daňové priznanie v roku 2019 

 

1. Vypočítajte si: 
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa 
poukázať, ak ste v roku 2018 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 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 
hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 
dobrovoľnícky pracovali. 
 

2. Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti Daňové  
priznanie fyzických osôb TYP A, Potvrdenie o podaní daňového priznania, alebo máte príjmy 
podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Daňové 
priznanie fyzických osôb TYP B Potvrdenie o podaní daňového priznania. Údaje našej 
organizácie sú v tlačivách už predvyplnené. 
 

3. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov 
(meno a adresa…nie však poukázaná suma) do našej organizácie. Ak sa rozhodnete políčko 
zaškrtnúť, budeme radi, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový 
úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii 
poskytne v roku 2020. 
 

4. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového 
priznania (zvyčajne do 31.03.2019) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska alebo zistite 
tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-
prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 
 

5. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o 
odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! 
 

6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, 
aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa. 

 
Ďakujeme. 

Poznámky: 
•Fyzické osoby poukazujú v roku 2019 2% z dane, pričom dobrovoľníci, ktorí vykonávali 
dobrovoľnícku činnosť v roku 2018, môžu poukázať až 3% z dane. 
•IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne. 
•Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID teda nechávame prázdnu. 
•Informácie o poukázaní 2% (3%) našej organizácii vypisujete do daňového priznania, ktoré po 
vyplnení posielate na Váš daňový úrad. Žiadne ďalšie tlačivo vyplňovať nemusíte. 
•Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech 
našej organizácie. 
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