
Postup poukázania 2 % pre ZAMESTNANCOV, ktorí po!iadali svojho zamestnávate"a o vykonanie 

ro#ného zú#tovania zaplaten$ch preddavkov na da% z príjmov: 

 

1. Do 15. 02. 2016 po!iadajte zamestnávate"a o vykonanie ro#ného zú#tovania zaplaten$ch preddavkov na da%. 

 

2. Potom po!iadajte zamestnávate"a, aby Vám vystavil tla#ivo "POTVRDENIE o zaplatení dane". 

 

3. Z tohto Potvrdenia si viete zisti& dátum zaplatenia dane a vypo#íta& 2 % z Va'ej zaplatenej dane - to je 

maximálna suma, ktorú mô!ete v prospech ob#ianskeho zdru!enia BEZ PREDSUDKOV K (UDSKOSTI 

poukáza&. Táto suma v'ak musí by& minimálne 3 &). 

 

4. Vypl%te Vyhlásenie, v ktorom sú u! vyplnené údaje o ob#ianskom zdru!ení BEZ PREDSUDKOV K 

(UDSKOSTI ako prijímate"ovi – sú prílohou k tomuto listu. 

 

5. Napí'te do Vyhlásenia sumu, ktorú chcete ob#ianskemu zdru!eniu BEZ PREDSUDKOV K (UDSKOSTI 

poukáza&. 

 

6. Obe tieto tla#ivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doru#te do 30. 04. 2016 na da%ov$ úrad pod"a Vá'ho 

bydliska, prípadne doru#te na sekretariát SSO) Via Humana Skalica. 

 

Postup poukázania 2 % pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si sami podávajú da%ové priznanie: 

 

1. Vypo#ítajte si Va'e 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú mô!ete poukáza& v 

prospech prijímate"a. Poukáza& mô!ete aj menej ako 2 %, musí v'ak by& splnená podmienka minimálnej v$'ky 3 

* pre prijímate"a. 

 

2. V da%ovom priznaní pre fyzické osoby sú u! uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 1 

prijímate"a. Údaje o ob#ianskom zdru!ení BEZ PREDSUDKOV K (UDSKOSTI, ktoré potrebujete do da%ového 

priznania uvies&:  

I'O/SID: 42156548/-. 

Právna forma: OB'IANSKE ZDRU(ENIE 

Obchodné meno (názov): BEZ PREDSUDKOV K )UDSKOSTI 

Sídlo: Mallého 2, 90901  Skalica 

 

3. Riadne vyplnené da%ové priznanie doru#te v lehote, ktorú máte na podanie da%ového priznania (zvy#ajne do 

31. 3. 2016) na Vá' da%ov$ úrad (pod"a Vá'ho bydliska) a v tomto termíne aj zapla&te da% z príjmov. 

 

Postup poukázania 2 % pre PRÁVNICKÉ OSOBY 

 

1. Vypo#ítajte si Va'e 1,5 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú mô!ete 

poukáza& v prospech prijímate"a/prijímate"ov (musí by& splnená podmienka minimálne 8 & na jedného 

prijímate"a). 

 

2. V da%ovom priznaní pre právnické osoby sú u! uvedené kolónky na poukázanie 1,5 % (2 %) z dane 

v prospech 1 prijímate"a. Údaje o ob#ianskom zdru!ení BEZ PREDSUDKOV K (UDSKOSTI, ktoré potrebujete do 

da%ového priznania uvies&:  

I'O/SID: 42156548/-. 

Právna forma: OB'IANSKE ZDRU(ENIE 

Obchodné meno (názov): BEZ PREDSUDKOV K )UDSKOSTI 

Sídlo: Mallého 2, 90901  Skalica 

 

3. Riadne vyplnené da%ové priznanie doru#te v lehote, ktorú máte na podanie da%ového priznania (zvy#ajne do 

31. 3. 2016) na Vá' da%ov$ úrad (pod"a Vá'ho bydliska) a v tomto termíne aj zapla&te da% z príjmov. 


