
V Y H L Á S E N I E 
o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 

pod a  zákona !. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za 
zda"ovacie obdobie vykonané ro!né zú!tovanie preddavkov na da" z príjmov zo závislej !innosti  

 

Rok : 
Uvádza sa zda ovacie obdobie, za ktoré sa platí da  

 

I.  ÚDAJE O DA OVNÍKOVI 
 

Priezvisko 
01  

Meno                                                                  Rodné !íslo (U cudzích št. príslušníkov dátum narodenia.) 
 02      03        /     

Adresa trvalého pobytu  

Ulica a !íslo 
04  
PS"                                                               Názov obce 
05   06  
Štát 
07  
"íslo telefónu 
08

Suma do výšky 2 % zaplatenej dane  
09 Zaplatená da , z ktorej sa vypo!íta suma do výšky 2 % zaplatenej dane   

10 Suma do výšky 2 % zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 100 Sk)  
Na r. 09 sa uvádza da ová povinnos# da ovníka, znížená o da ový bonus, vypo!ítaná v  roku (nie da  na úhradu), v ktorom 
sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa  riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je sú!as#ou tohto vyhlásenia. 
Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená na celé koruny nadol, pri!om táto suma nesmie by# nižšia ako 100 Sk.  
 

Dátum zaplatenia dane  
11  
Z riadku 06 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je sú!as#ou vyhlásenia. V prípade da ového preplatku z ro!ného zú!tovania 
preddavkov na da  sa uvedie dátum 31. marec zda ovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva. 
 

II.  ÚDAJE O PRIJÍMATE!OVI 
 

Obchodné meno alebo názov  
12  
Sídlo                                                                                   
13  
Právna forma                                                                      Identifika!né !íslo prijímate$a (I"O) 
14   15      

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.  

 
 
V................................................   d a...................................               .......................................................                          

Podpis da ovníka 
 
 
 

2006

Nadácia pre rozvoj Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Nadácia 3    1    7    7    0    6    6    5



 
Pou"enie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov 

fyzickej osoby  pod a zákona !. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  
(#alej len „zákon o dani z príjmov“) 

 

     1. Do kolónky „Rok“ sa uvedie zda"ovacie obdobie, za ktoré sa platí da", teda za ktoré zamestnávate , ktorý je platite om 
dane (#alej len „zamestnávate “) vykonal da"ovníkovi ro!né zú!tovanie preddavkov na da". Napr. ak sa v roku 2007 platí da" 
za zda"ovacie obdobie roku 2006, uvedie sa rok 2006.       
 
     2. Da"ovník je po zaplatení dane z príjmov fyzických osôb oprávnený, pod#a § 50 zákona o dani z príjmov, predloži$ 
svojmu miestne príslušnému správcovi dane  v prípade, ak tomuto da"ovníkovi zamestnávate  vykonal ro!né zú!tovanie 
preddavkov na da" z príjmov zo závislej !innosti vyhlásenie, v ktorom uvedie, že suma do výšky 2 % zaplatenej dane sa má 
poukáza$ ním ur!enej právnickej osobe. 
 
     3. Zoznam prijímate ov, ktorým sa môže podiel do výšky 2 % zaplatenej dane poukáza$, zverej"uje Notárska komora 
Slovenskej republiky do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímate ovi túto sumu poukáza$.   
 
    4. Da$ovník vo vyhlásení môže ur"i% len jednu právnickú osobu (prijímate#a). 
 
    5. Da"ovník, ktorému zamestnávate  vykonal ro!né zú!tovanie preddavkov na da" z príjmov zo závislej !innosti (#alej len 
„ro!né zú!tovanie“) v súlade so zákonom o dani z príjmov predloží svojmu miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie 
do 30. apríla roku, v ktorom sa vykonáva ro!né zú!tovanie za predchádzajúce zda"ovacie obdobie. Prílohou vyhlásenia je aj 
potvrdenie od zamestnávate a o tom, že da" za zda"ovacie obdobie, za ktoré sa ro!né zú!tovanie vykonalo, bola zaplatená. To 
znamená, že do termínu podania vyhlásenia bol zrazený (zaplatený) aj prípadný da"ový nedoplatok vyplývajúci z ro!ného 
zú!tovania - da"ovník, ktorý sa rozhodne predloži$ vyhlásenie pod a § 50 zákona o dani z príjmov, nemôže ma$ da"ový 
nedoplatok z príjmov fyzickej osoby. Ak mal da"ovník z ro!ného zú!tovania preddavkov na da" da"ový preplatok, v riadku 11 
sa uvedie dátum 31. marec zda"ovacieho obdobia, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie. 
 
    6. Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane ur!enému prijímate ovi nemožno dodato"ne upravova% ak sa 
dodato"ne zistí, že da"ová povinnos$ bola iná.  Ak v takom prípade da"ovníkovi vznikne da"ový preplatok z príjmov fyzických 
osôb, tento sa zníži o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímate ovi a sumou do výšky 2 % z upravenej da"ovej povinnosti.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   


