
P   o   u   č   e   n   i   e 

 

Zamestnanec, ktorý si nepodáva daňové priznanie: 

 Do 15.02.2022 požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených 

preddavkov na daň. Potom ho požiada o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. 

 Z Potvrdenia si vyráta buď 2% alebo 3% zo zaplatenej dane (3% v prípade, že v roku 

2021 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získal o tom Potvrdenie od 

organizácie/organizácií, pre ktoré dobrovoľnícky pracoval). Vyplní Vyhlásenie o 

poukázaní 2% alebo 3%. Ak chce oznámiť prijímateľovi, že mu zaslal svoje percentá, 

začiarkne v tlačive príslušný súhlas so zaslaním svojich údajov. 

 Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručí do 30. 4. 2022 na daňový úrad 

podľa svojho miesta bydliska. 

 Ak poukáže 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane 

je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. 

 

Fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama: 

 Vypočíta si 2% zo svojej dane, ak v roku 2021 nebola dobrovoľníkom, alebo 

odpracovala menej ako 40 dobrovoľníckych hodín. Minimálna suma je 3 €. 

 Vypočíta si 3% zo svojej dane, ak v roku 2021 odpracovala dobrovoľnícky aspoň 40 

hodín a získala o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré v roku 2021 

dobrovoľnícky pracovala. 

 V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% / 3% 

z dane. Ak chce oznámiť prijímateľovi, že mu zaslala svoje percentá, začiarkne 

 v tlačive príslušný súhlas so zaslaním svojich údajov. 

 Vyplnené daňové priznanie doručí v lehote, ktorú má na podanie daňového priznania 

(väčšinou do 31. 3. 2022), na daňový úrad podľa miesta bydliska. 

 

Právnická osoba: 

 Vypočíta si 1% z dane z príjmov právnickej osoby v prípade, že do termínu na 

podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (31. 3. 2022) nedarovala 

sumu 0,5% svojej dane na verejnoprospešné účely. 

 V prípade, že do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 

2022 (31. 3. 2022) daruje 0,5% svojej dane na verejnoprospešné účely, môže 

poukázať až 2% dane z príjmu. 

 V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú uvedené kolónky na 

poukázanie 1,0% / 2% z dane. 

 Vyplnené daňové priznanie treba doručiť do 31. 3. 2022 na daňový úrad podľa miesta 

bydliska. 
 


