
Ako postupovať, ak ste sa rozhodli venovať 2% 
SWS - Spoločnosti pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou 

(viac na http://www.rozhodni.sk)  
 

 

A. Ak ste zamestnanec  
 

1. Do 15.02.2013 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania 
zaplatených preddavkov na daň.  

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil/vyplnil 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 3,32 eura. 2% z dane, ktoré ste 
vypočítali, zaokrúhlite na celé koruny nadol. 

4. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane 
Vyhlásenia. 

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2013 
na daňový úrad podľa Vášho bydliska. 

 
B. Ak ste fyzická osoba a podávate si daňové priznanie sám/sama  
 

• Vyberte si jedného prijímateľa, ktorému chcete poukázať Vaše 2% zo zaplatenej 
dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 eura. 

• Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, 
ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, 
musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 eura pre prijímateľa. 2% z dane, 
ktoré ste vypočítali, zaokrúhlite na celé koruny nadol.  

• V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 
2% z dane v prospech 1 prijímateľa.  

• Vyplňte v daňovom priznaní oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej 
dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, kde uvediete: 
 

Sumu 2% , ktorú si vypočítate z Vašej dane 
IČO: 37972979 
Právna forma: občianske združenie  

 Obchodné meno: Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou  
 Sídlo: Belanská štvrť 574/6, 033 01 Liptovský Hrádok  

 
C. Ak ste právnická osoba 
 
POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového 
priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5% - 
podrobné info.: Darovanie 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2013 
môže poukázať iba 1,5% z dane. 
 
Tlačivá na poukázanie 2% z dane: 
 
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane 
 

1. Právnické osoby môžu (ale nemusia) poukázať 2% z dane aj viacerým 
prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 eura.  



2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, 
ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj 
menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 eura na jedného 
prijímateľa. 
2% z dane, ktoré ste vypočítali, zaokrúhlite na celé koruny nadol.  

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na 
poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov.  

4. Vyplňte v daňovom priznaní oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej 
dane z príjmov právnickej osoby“, kde uvediete:  
 

Sumu 2% , ktorú si vypočítate z Vašej dane, počet prijímateľov podielu 
zaplatenej dane: 1 (ak celú sumu venujete iba občianskemu združeniu SWS) 
IČO: 37972979 
Právna forma: občianske združenie  

 Obchodné meno: Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou  
 Sídlo: Belanská štvrť 574/6, 033 01 Liptovský Hrádok  
 
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového 
priznania (31.3.2013), na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto 
termíne aj zaplaťte daň z príjmov, príp. daňový nedoplatok. 
 


