FINANČNÁ SPRÁVA
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Posledné dva týždne
BRATISLAVA – 19.04.2017: Všetci zamestnanci majú posledné dni na darovanie 2% alebo 3% zo
svojich daní subjektom. Termín je tento rok do 2. mája 2017.
Daňovník, zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň
z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 predkladá vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za
zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daň platí na osobitnom tlačive v lehote do 2.5.2017. Vzor vyhlásenia za
zdaňovacie obdobie roka 2016 je uverejnený na webovom sídle finančnej správy www.financnasprava.sk.
Ide len o odporúčaný vzor, preto zamestnanec môže použiť aj vlastné tlačivo vyhlásenia, ktoré ale musí
obsahovať všetky náležitosti ustanovené zákonom. Zamestnanec je v tomto vyhlásení oprávnený vyhlásiť,
že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % resp. 3% sa má poukázať ním určenému prijímateľovi. Prílohou
vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré zamestnancovi na jeho žiadosť vystaví zamestnávateľ,
ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.
Ak je daňovníkom fyzická osoba, môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 resp. 3 % len jednému
prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.
Podiel zo zaplatenej dane môžu venovať aj tie fyzické a právnické osoby, ktoré si odložili podanie daňových
priznaní po tom, čo splnia zákonom stanovené podmienky a nebudú mať žiadne podlžnosti voči správcovi
dane a to v predĺženom termíne, v ktorom budú podávať daňové priznanie (napr. jún 2017).
Ak je vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane chybné, správca dane vyzve daňovníka na jeho
opravu v určenej lehote. Ak daňovník v určenej lehote chybu neodstráni, podiel zaplatenej dane nebude
správcom dane poukázaný. Ak vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie
podielu zaplatenej dane zanikne automaticky. V tomto prípade správca dane výzvu na opravu nesprávnych
údajov nezasiela.
Fyzická osoba aj právnická osoba, ktorá poukazuje podiel zaplatenej dane, je oprávnená vo vyhlásení
vyjadriť svoj súhlas, na základe ktorého oznámi správca dane prijímateľovi označenie daňovníka, ktorý
poukazuje podiel zaplatenej dane, a to meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je daňovníkom fyzická osoba
alebo názov, sídlo a právnu formu, ak je daňovníkom právnická osoba. Súhlas so zaslaním údajov vyjadrí
daňovník označením zaškrtávacieho poľa vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane.
Zoznam prijímateľov podielu zaplatenej dane je uvedený na internetovej stránke www.notar.sk.
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