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Info k 2 a 3% z daní 
 

Obchodné meno (názov): Erasmus Student Network Slovenská republika o.z. 

Adresa: ESN Slovakia Office, ŠD 3 Tajovského 51, 97401 Banská Bystrica 

IČO: 42300509 

Právna forma: Občianske združenie 

IBAN číslo účtu: SK4211110000001534790005 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank 
Slovensko, a. s.) 

 

Ako poukázať 2% z daní 
Pracovali ste ako dobrovoľník? 
Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 
nám 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o 
potvrdenie tejto práce. 

Dôležité termíny: 

 do 31. marca 2018 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), 
ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - 
Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania  

 Vzhľadom na to, že 31. marec 2019 pripadá na nedeľu, daňové priznanie k dani z 
príjmov za rok 2018 je potrebné podať najneskôr v pondelok 1. apríla 2019. 

 do 30. apríla 2018 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú 
povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie 
o zaplatení dane) 

 Komplexný daňový kalendár dostupný na: 
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/danovy-kalendar 
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Časový harmonogram pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:  
 

1.9.2017 – Začiatok registrácie MVO do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2018 

15.12.2017 – Posledný deň na registráciu MVO do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2018 (po 
tomto termíne sa už dodatočne nedá zaregistrovať!) 

31.12.2017 – Posledný deň na použitie financií z 2%, získaných na účet v roku 2016 (za rok 
2015) 

15.1.2018- Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2018 

31.1.2018 – Finančné riaditeľstvo SR zverejní Zoznam prijímateľov 2% v roku 2017 spolu so 
sumami, ktoré v roku 2017 získali 

31.1.2018 – Finančné riaditeľstvo SR zašle prijímateľom Zoznam ich podporovateľov (ak to 
podporovatelia odsúhlasili) 

31.5.2018 – posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom 
Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2016 získali na účet z 2% viac ako 3320 € 

31.5.2018 - posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu 
organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2016 získali z 2% viac ako 
33000 € 

30.6.2018 – termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali 
do 31.03.2018 daňové priznania * 

* Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v 
závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania 

31.7.2018 – termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov 
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Popis krokov pre venovanie 2% z dane 
Zamestnanci: 

1. Požiadajte 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 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v 
mieste vášho bydliska. 

Vyhlásenie zamestnanca k poukázaniu  
podielu dane 

Vyhlásenie je osobitným tlačivom. Ministerstvo financií SR odporúča daňovníkom v 
súvislosti s poukázaním 2 % resp. 3 % zaplatenej dane používať za príslušné 
zdaňovacie obdobie odporúčané tlačivo vyhlásenia. 

Ak zamestnanec použije vlastné tlačivo, tlačivo vyhlásenia o poukázaní sumy do 
výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane musí povinne obsahovať údaje podľa § 50 ods. 3 
zákona o dani z príjmov. 

Vzory tlačív sú zverejnené aj na internetovej stránke 
http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=17628 

Zamestnanec pri požiadaní zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania požiada 
zamestnávateľa o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 
na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane. 

Zamestnancovi, ktorý sa rozhodne poukázať sumu do výšky 2 % resp. 3 % zaplatenej 
dane, je zamestnávateľ povinný zraziť aj taký daňový nedoplatok vyplývajúci z 
ročného zúčtovania, ktorého suma sa rovná alebo je nižšia ako 5 eur. 

Z potvrdenia o zaplatení dane zistí dátum zaplatenia dane, vypočíta 2 % alebo 3 
% zo zaplatenej dane a sumu maximálne do výšky 2 % resp. 3 % uvedie vo 
vyhlásení. Zo zoznamu prijímateľov vyberie prijímateľa, ktorému chce, aby bola  
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poukázaná suma do výšky 2 % resp. 3 % zo zaplatenej dane. V zozname sú uvedené 
údaje, ktoré je potrebné uviesť do vyhlásenia. Ak má prijímateľ pridelené IČO, 
ktoré obsahuje aj rozlišovací znak SID (identifikačné číslo pre organizácie s rovnakým 
IČO), uvádza sa aj toto číslo (IČO/SID). Ak prijímateľ nemá uvedený SID, políčka sa 
ponechávajú prázdne. 

Ak sa zamestnanec rozhodol poukázať sumu do výšky 2 % zaplatenej dane, 
predloží správcovi dane vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane. 

Ak zamestnanec v príslušnom roku vykonával dobrovoľnícku činnosť počas 
najmenej 40 hodín a rozhodol sa poukázať sumu do výšky 3 % zaplatenej dane, 
predloží správcovi dane vyhlásenie, potvrdenie o zaplatení dane a potvrdenie o 
výkone dobrovoľníckej činnosti podľa zákona o dobrovoľníctve. 

Vyhlásenie s prílohami zamestnanec predkladá správcovi dane (daňovému úradu) do 
30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia. 


