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Informácie 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: SK42 1111 0000 0015 3479 0005 
Kód banky: 1111     
SWIFT kód: UNCRSKBX 
 

Ako poukázať 2-3% z daní 
 
Pracovali ste ako dobrovoľník? 
Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2020, máte možnosť venovať nám až 3% 
z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce. 
 
Dôležité termíny: 

• do 31. marca 2021 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), 
ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - 
Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania  

• do 30. apríla 2021 - 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 

 
Časový harmonogram pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:  

• 15. 02. 2021 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o 
vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb 

• 31. 03. 2021 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré 
si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade 
dobrovoľníkov). 

o Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie 
daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne! 
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• 31. 03. 2021 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v 
rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z 
dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na 
darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2021 
môže poukázať iba 1,0% z dane. 

o Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie 
daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne! 

o Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva 
daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania. 

• 01. 05. 2021 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% 
z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) 

 
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 2021 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 
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vyberie prijímateľa, ktorému chce, aby bola 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 
2021 po skončení zdaňovacieho obdobia. 
 

FAQ 
 
Príklad č. 1 - Postup zamestnanca pri poukázaní podielu dane 
Som zamestnaná vo firme a zamestnávateľ mi vydal Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej 
činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane FO podľa zákona č. 
595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Čo mám urobiť, keď chcem túto sumu poukázať napr. nadácii? 
 
Odpoveď 
Zamestnanec je oprávnený vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním 
určenému prijímateľovi (vo Vašom prípade nadácii), ktorého uvedie vo Vyhlásení o poukázaní sumy do 
výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov FO, ktoré je osobitným tlačivom. Vzor vyhlásenia je umiestnený aj 
na http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=17628. 
Vyhlásenie zamestnanec predkladá správcovi dane (daňovému úradu). Termín na podanie vyhlásenia 
je do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia. Prílohou vyhlásenia je potvrdenie, ktoré vydal 
zamestnávateľ, kde je uvedené, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa zúčtovanie vykonalo, bola 
zamestnancovi zrazená. 
 
Otázka č. 2 - Nájdenie tlačív na poukázanie podielu dane 
Kde môžem nájsť tlačivá potrebné na poukázanie 2 % zaplatenej dane? 
 
Odpoveď 
Vzory tlačív odporúčané Ministerstvom financií SR: 

• Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 
• Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti sú uvedené na 

http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=17628 alebo aj na 
www.financnasprava.sk 
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Otázka č. 3 - Starobný dôchodca s minimálnym nedoplatkom dane 
V priebehu minulého roka som odišiel do starobného dôchodku a mal som iba jedného zamestnávateľa, 
ktorý mi urobil ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Mám nedoplatok 0,04 eura, ktorý zamestnávateľ 
nevysporiadal z dôvodu, že ma už nezamestnáva. Môžem  poukázať 2% vybranému občianskemu 
združeniu prostredníctvom podaného daňového priznania. 
 
Odpoveď 
V prípade, ak zamestnávateľ nevysporiadal nedoplatok z ročného zúčtovania príjmov zo závislej činnosti 
a zamestnanec mieni poukázať podiel dane musí podať daňové priznanie typu „A“ daňového tlačiva. V 
priznaní vyplní príslušný oddiel priznania, v ktorom vyplní vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej 
dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov. Nedoplatok dane do sumy 5 € nepovažuje správca dane v podanom daňovom priznaní za 
daňový nedoplatok a správca dane považuje podmienky na poukázanie podielu dane za splnené. 
 


