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Zamestnanci, darujte podiel zo zaplatenej dane 
 
BRATISLAVA – 12.04.2018: Zamestnancom zostávajú posledné týždne na darovanie 2% alebo 3% 
zo zaplatených daní. Darovať ich môžu občianskym združeniam, neziskovým organizáciám 
alebo nadáciám. Týka sa to zamestnancov, ktorí nepodávali daňové priznanie k dani z príjmu, ale 
zamestnávateľ im vykonal ročné zúčtovanie dane. Darovať percentá zo svojich zaplatených daní 
môžu do 30.apríla 2018. 
 
Daňovník, zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z 
príjmov zo závislej činnosti za rok 2017, predkladá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane 
z príjmov za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daň platí, na osobitnom tlačive v lehote do 30.4.2018. 
Vzor vyhlásenia za zdaňovacie obdobie roka 2017 je uverejnený na webovom sídle finančnej správy aj 
v časti vzory tlačív. 
 
Finančná správa pripomína, že Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné 
podať len na predpísanom tlačive, ktorého vzor určila finančná správa a ktoré obsahuje všetky 
náležitosti ustanovené zákonom. Zamestnanec je v tomto vyhlásení oprávnený vyhlásiť, že podiel 
zaplatenej dane do výšky 2%, resp. 3%* zo zaplatenej dane 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. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s potvrdením od 
zamestnávateľa môže daňovník podať na ktoromkoľvek daňovom úrade. 
 
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.  
 
Ak je vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane chybné alebo nesprávne vyplnené, správca 
dane vyzve daňovníka na jeho opravu v určenej lehote. Ak daňovník v určenej lehote chybu neodstráni, 
podiel zaplatenej dane nebude správcom dane poukázaný jeho prijímateľovi. 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. Finančná správa preto 
odporúča, aby pri vypĺňaní Vyhlásení daňovník dôsledne čítal inštrukcie uvedené priamo vo Vyhlásení. 
 
Zoznam najčastejších chýb, ktorých sa daňovníci dopúšťajú pri poukazovaní 2%, resp. 3% zo 
zaplatenej dane, je dostupný na portáli finančnej správy. Finančná správa v tejto súvislosti napríklad 
upozorňuje na vypĺňanie kolónky IČO prijímateľa. IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje 
menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne. Do položky IČO sa vpisujú len číselné znaky 
zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zozname prijímateľov Notárskej komory. Nevpisujú sa teda žiadne 
iné znaky, ako napr. lomítko a pod. 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vzory_tlaciv/Zavisla_cinnost_5ZD/2017.12.29_vzor_tlac_priloh3.pdf
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-vzorov-tlaciv
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vzory_tlaciv/Zavisla_cinnost_5ZD/2017.12.29_vzor_tlac_priloh5.pdf
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_darovanie-dve-perc/bc


 
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. Súhlas so 
zaslaním údajov vyjadrí daňovník označením zaškrtávacieho poľa vo Vyhlásení o poukázaní podielu 
zaplatenej dane. 
 
Správca dane po splnení podmienok prevedie podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch 
mesiacov po lehote na podanie Vyhlásenia (do konca júla 2018).  
 
Za minulý rok občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie získali z podielu zo zaplatenej 
dane právnických a fyzických osôb 64 miliónov eur. Podporiť činnosť týchto subjektov sa v minulom 
roku rozhodlo viac ako 800 tisíc daňovníkov.  
 
Aktuálny zoznam prijímateľov podielu zaplatenej dane je uvedený na internetovej stránke www.notar.sk. 
 

* Vysvetlivka: 3% zo zaplatenej dane z príjmov môže poukázať iba ten daňovník, ktorý vykonával v roku 2017 dobrovoľnícku 

činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade je povinný doložiť aj písomné potvrdenie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom 

zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom 

priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou 

proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na 

www.financnasprava.sk 
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