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Zamestnanci 

1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených 
preddavkov na daň. 

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. 

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej 
dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma 
však musí byť minimálne 3 €. 

4. Tlačivo s vyplnenými údajmi                                       dostalo/dostane vaše dieťa v škole, 
prípadne si ho môžete stiahnuť na  https://gymazshe.edupage.org/percenta2/, dopíšte 
svoje údaje spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. 

5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive 
príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – 
novinka od roku 2016! 

6. Obe tieto tlačivá, teda podpísané Vyhlásenie spolu s Potvrdením: 
 doručte do 30.04.2018 na daňový úrad 
 alebo, môžete podpísané Vyhlásenie (ak ho necháte prázdne tak ho za Vás aj 

vyplníme) s Potvrdením poslať do 18.4.2018 po dieťati do školy a my ho za Vás na 
daňový úrad doručíme. 

  

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie 

1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v 
prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. 

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v 
prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: 

  
 IČO: 42088950 
 právna forma: občianske združenie 
 Obchodné meno (názov): Združenie rodičov Cirkevnej spojenej školy 
 Sídlo – Ulica: Duchnovičova 
 Súpisné/orientačné číslo: 24 
 PSČ: 06601 
 Obec: Humenné 

3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive 
príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – 
novinka od roku 2016! 

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového 
priznania (zvyčajne do 31.03.2018) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň 
z príjmov. 

  

Ďakujeme ! 

https://gymazshe.edupage.org/percenta2/

