
2% (3 %) pre Ústredie diakonie RKC na Slovensku  
Postup krokov na poukázanie: 
 
Ste zamestnaní a máte príjmy iba zo závislej činnosti: 

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň 
z príjmov do 13. 2. 2015 a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov. 

2. Vyplňte  “Vyhlásenie o poukázaní 2%“. Uveďte vaše meno a priezvisko, rodné číslo, 
bydlisko, sumu zaplatenej dane, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane (v prípade, že 
táto suma je menšia ako 3,32 eura, 2 % poukázať nemôžete) a dátum zaplatenia dane. 
Nezabudnite vyhlásenie podpísať! Poučenie k vyplneniu nájdete tu. 

3. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2014, máte možnosť 
venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o 
potvrdenie tejto práce. ( nemusí byť iba jedna, spolu 40 hodín ste mohli odpracovať aj vo 
viacerých organizáciach) 

4. Najneskôr do 30. 4. 2015 doručte Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) a Potvrdenie o 
zaplatení dane daňovému úradu v mieste vášho bydliska.  

Podávate si daňové priznanie sami – ste živnostník, zamestnanec s príjmami mimo 
pracovný pomer, právnická osoba: 

1. Vyplňte jedno z daňových priznaní: 
a) Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ A. Venujte pozornosť VIII. Oddielu, uveďte 
sumu 2 % zo zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať. 
b) Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ B. Venujte pozornosť XIII. oddielu. Uveďte 
sumu 2 % zo zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať. 
c) Daňové priznanie pre právnické osoby. Venujte pozornosť IV. časti, uveďte sumu 
1,5%, resp. 2 % zo zaplatenej dane, počet prijímateľov podielu zaplatenej dane, údaje o 
nás a nezabudnite sa podpísať. (pozn. 2% môžete poukázať len v prípade, ak ste ako 
právnická osoba v roku 2014  (do 31.3.2015) darovali financie vo výške minimálne 0,5% z 
dane na verejnoprospešný účel. V opačnom prípade môžete poukázať iba 1,5%. 
Minimálna suma, ktorú môžete ako právnická osoba poukázať je 8 eur.) 

2. Daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu a daň uhraďte do 31. 3. 2015. (ak 
ste nepredĺžili lehotu na podanie priznania) 

ÚDAJE O NÁS – PRIJÍMATEĽOVI 2% (3%): 

• Názov: Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku 
• Právna forma: Cirkevná organizácia  
• IČO: 42045606 
• DIČ: 2022322610 
• Sídlo: Jókaiho 34,  945 01 Komárno 

http://zelenahliadka.sk/wp-content/uploads/2015/01/Potvrdenia-o-zaplaten%C3%AD-dane-z-pr%C3%ADjmov.doc
http://zelenahliadka.sk/wp-content/uploads/2015/01/vyhlasenie2percenta.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Vzory_vydane_FRSR/2015/Poucenie_na_vyplnenie_2percent_2014.pdf
http://www.otvaracie-hodiny.sk/institucie/danovy-urad/
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