POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za rok 2016
I. ÚDAJE O ZAMESTNANCOVI
Priezvisko

Meno

Rodné číslo (cudzí štátny príslušník uvedie
dátum narodenia)

Titul (pred menom)
Adresa trvalého pobytu
Ulica
Obec

Titul (za priezviskom)
Číslo
Štát

PSČ

II. ÚDAJE O ZAMESTNÁVATEĽOVI, KTORÝ JE PLATITEĽOM DANE, KTORÝ TOTO POTVRDENIE VYDÁVA
Fyzická osoba
Priezvisko

Meno

Titul (pred menom / za priezviskom)

Právnická osoba
Názov
Trvalý pobyt (fyzická osoba), sídlo (právnická osoba)
Ulica
Číslo
Obec
Štát
DIČ:
Miestne príslušný správca dane:

PSČ

III. ÚDAJE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI - v eurách

01
02
03
04

Daň – podľa § 15 zákona

(z r. 06 ročného zúčtovania preddavkov na daň)

Nárok na daňový bonus

(z r. 10 ročného zúčtovania preddavkov na daň)

Daň znížená o daňový bonus
(r. 01 – r. 02 ) > 0

Daň na úhradu (z r. 17 ročného zúčtovania preddavkov na daň)
06

05

Daň na úhradu (z r. 04 tohto potvrdenia), zrazená zamestnancovi alebo zaplatená

Dňa:

zamestnancom v lehote do podania vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z
príjmov fyzickej osoby v úhrnnej sume

Potvrdzujeme týmto, že údaje uvedené v potvrdení sú pravdivé.
Potvrdenie vypracoval (a): ......................................................... Dňa: ....................................................

...........................................................

Podpis a odtlačok pečiatky
zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane

VYHLÁSENIE
o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie
obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Rok :

2016

Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň

I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
Rodné číslo

Dátum narodenia
(vypĺňa sa, len ak ide o daňovníka, ktorý nemá rodné číslo)

/

01

.

02

Priezvisko

Meno

03

.
Titul pred menom / za menom

04

05

Adresa trvalého pobytu
Ulica

/

Súpisné /orientačné číslo

06

07

PSČ
08
Telefónne číslo
11

Obec

Štát

09

10

Suma do výšky 2 % alebo 3% ˡ) zaplatenej dane
Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 % alebo 3% ˡ) zaplatenej dane 12
13
Suma do výšky 2 % alebo 3% ˡ) zo zaplatenej dane z r. 12 (min. 3 eura)

ˡ) Podiel do výšky 3% zaplatenej dane moţno prijmateľovi poukázať, ak fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období
vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloţí o tom písomné
potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.
Na r. 12 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, zníţená o daňový bonus, vypočítaná v roku (nie daň na úhradu), v ktorom
sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.
Na r. 13 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty nadol, pričom táto suma nesmie byť niţšia ako 3 eura.

Dátum zaplatenia dane
14
.
.
Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania
preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)
15 001782090302
/

Právna forma
16

Občianske zdruţenie

Obchodné meno (názov)
17 Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Dubnica nad Váhom
Sídlo – Ulica
Súpisné / orientačné číslo
18

Dubnica nad Váhom (nebolo pridelené súpisné číslo)

PSČ
20

19

Obec

01841

21

Dubnica nad Váhom

Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu
zaplatenej
dane
uvedenému
v
II.
oddiele
podľa
§
50
ods.
8
zákona.
(vyznačí sa „x“)

X

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.
V................................................ dňa...................................

.......................................................
Podpis daňovníka

Ako poukázať 2% :
Je to jednoduché a vyţaduje iba niekoľko krokov.
1.

Poţiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z
príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu
zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3.

Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho
bydliska.

V prípade, ţe sa Vám zdá celý proces zloţitý, môţete si celý proces zjednodušiť tak, ţe donesiete do kancelárie
organizácie potvrdenie o zaplatení dane a spoločne v priebehu 2 minút vypíšeme tlačivo na 2%. My uţ potom
zariadime odovzdanie tlačív na Daňový úrad.
Komu sa nechce ísť na daňový úrad, tieţ stačí ak donesie vypísané tlačivá do kancelárie a my ich uţ
v stanovených termínoch odovzdáme.
V mnohých spoločnostiach vykonajú väčšinu krokov za Vás zamestnanci účtarne, vrátane odovzdania tlačív na
DÚ.
Ţivnostníci a osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznania majú prácu ešte zjednodušenú, je potrebné nahlásiť
svojmu účtovníkovi údaje:
Názov : Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Dubnica nad Váhom
Forma: Občianske združenie
Rok registrácie: 2016
Evidenčné číslo : 3537
IČO: 001782090302
SID:
Ulica: Dubnica nad Váhom (nebolo pridelené súpisné číslo)
Mesto: Dubnica nad Váhom
PSČ : 01841
Okres: Ilava

Poukázanie je potom súčasťou daňového priznania a nie je potrebné vykonať ţiadne dodatočné kroky.

