
 
 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa 

o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. 

1. Ak ste do 15.2.2018 nepožiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania 

zaplatených preddavkov na daň za rok 2017, skúste ho ešte o to požiadať. 

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

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa 

poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej 

ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. 

b) 3% z Vašej zaplatenej dane môžete poukázať, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky 

minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie alebo organizácií, pre ktoré ste v 

roku 2017 dobrovoľnícky pracovali. 

4. Naši brigádnici na BMX dráhe a na údržbe areálu BMX môžu na požiadanie takéto potvrdenie 

od BMX klubu Rača dostať. 

5. BMX klub Rača je prijímateľom 2% (3%) zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2018, čo si môžete 

overiť aj v oficiálnom zozname prijímateľov na stránke Notárskej komory SR. (Pre overenie do 

tabuľky napíšte údaje: BMX klub Rača, Bratislava, IČO 30808774). 

6. Prečítajte si pozorne celé tlačivo Vyhlásenie. 

7. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi, ktorým, dúfame že bude BMX klub Rača, sme už napísali 

do priloženého tlačiva Vyhlásenie. Vy tam prosím dopíšte sumou, ktorú nám chcete poukázať. 

8. Ak nám chcete oznámiť, že nám menovite Vy venujete svoje 2% alebo 3%, v predposlednom 

riadku tlačiva Vyhlásenie ponechajte zaškrtnuté štvorcové políčko vľavo, na znak Vášho 

súhlasu s tým, že nám budú zaslané Vaše údaje (meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu), 

nie však poukázaná suma. Ak by Vám to nevadilo, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nám 

osobitne oznámili aj poukázanú sumu, osobitným listom na našu adresu alebo e-mailom na 

rapcan@bmx-raca.sk. Ďakujeme. 

9. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na miestne 

príslušný daňový úrad    *** – adresu daňového úradu nájdete, podľa miesta vášho bydliska, 

tu.  

10. ***Ak poukazujete 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení 

dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! Ako je 

uvedené v bode č.4, toto potvrdenie o dobrovoľníckej práci môžeme niektorým z Vás 

(brigádnikom) vyhotoviť, pretože o brigádnickej – dobrovoľníckej práci máme evidenciu. 

11. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (alebo 3%) v 

prospech Vami vybraného prijímateľa. 

2% (3%) z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto ich 

poukazuje: 

ZAMESTNANEC - POVINNE používa záväzné tlačivá:  

• VYHLÁSENIE (nové na 2018, editovateľné, predvyplnené PDF) a 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (nové na 2018, editovateľné PDF) 

Ak si podávate daňové priznanie sami (podnikateľ alebo zamestnanec, ktorý nepožiadal svojho 

zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň za rok 2017), všetky 

ostatné potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu. Ak nepoužijete nami predvyplnené Vyhlásenie, 

nezabudnite správne vyplniť klubové údaje: BMX klub Rača, Hečkova 3, 831 51 Bratislava, IČO: 

30808774. 

Zostavil: Mikuláš Rapčan 

BMX klub Rača, tel: 0903 703 132 
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