Poukázanie 2% v prospech nadačného fondu COMENIUM n.f. pri Pedagogickej
a sociálnej akadémii, Bullova 2, 840 11 Bratislava,
IČO 31820875 - informácia

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré sami podávajú daňové priznanie:
1. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 €
2. Vypočítajte si :
a) 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech
prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo
dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.( Jedná sa teda o SZČO a pod.)
b) 3% z vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky min.
40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky
pracovali. (jedná sa o rôznych dobrovoľníckych pracovníkov napr. na misiách
v zaostalých krajinách a pod.)
3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%
(3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového
priznania uviesť, nájdete v tlačive Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane,
uverejnené na stránke školy.
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie
daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2016) na váš daňový úrad (podľa vášho
bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj
Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90
dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného
prijímateľa.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho
zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane
1. Zamestnávateľ vám na vašu žiadosť vystaví tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z vašej zaplatenej dane, minimálne 3,32 €
b) 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky min.
40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky
pracovali.
3. Vyplňte všetky údaje vo Vyhlásení spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.

4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30. 04. 2016 na
daňový úrad v mieste vášho bydliska (niektorí zamestnávatelia to spravia za svojich
zamestnancov hromadne).
5. Daňové úrady po splnení podmienok poukážu sumu do 90 dní vami vybranému
prijímateľovi.

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby
1. Vypočítajte si 1,5% (2%) z dane z prijímov právnickej osoby – to je maximálna suma,
ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Poukázať môžete aj menej ako 1,5%
(2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.
Upozornenie:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu daňového priznania
a zaplatenia dane v roku 2016 (zvyčajne do 31. 3. 2016) NEDAROVALA financie vo
výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť
prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že
poukazuje iba 1,5% z dane – vyplní v časti IV kolónku 3.
b) Ak právnická osoba (firma) DAROVALA financie vo výške min. 0,5% z dane na
verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní,
že poukazuje 2% z dane (tak, ako po minulé roky) – vyplní v časti IV kolónky 1 a 2.
2. Riadne vyplnené tlačivo doručte v termíne, ktorý máte určený, na daňový
v tomto termíne zaplaťte daň z príjmov.

úrad a aj

3. Daňový úrad má po skontrolovaní 90 dní na to, aby previedol sumu v prospech vami
vybraného prijímateľa.
Poznámka:
Použitie 2% z vašich daní si môžete nájsť na stránke školy, ktorú priebežne
aktualizujeme.

