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1. Fyzické osoby - zamestnanci
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DO 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
zaplatených preddavkov na daň
Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o
zaplatení dane
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 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo
dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť
minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky
minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre
ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali. Toto potvrdenie sa tiež odovzdáva.

Prečítajte si pozorne a vyplňte celé Vyhlásenie. Vyhlásenie je k dispozcií u
tréneriek alebo na stiahnutie na webovom sídle: www.zuzanadance.sk
8. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú
mu chcete poukázať.
9. Ak niektoré údaje - napr.výpočet výšky sumy 2% resp. 3% neviete presne vyplniť,
urobíme to za Vás podľa Vášho Potvrdenia o zaplatení dane. Ak chcete oznámiť
prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný
súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) –
novinka od roku 2016!
10. Vyplnené Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane môžete odovzdať na
ktoromkoľvek daňovom úrade.
7.

11. Termín odovzdania Vyhlásenia a Potvrdenia: posúva sa kvôli
pandémii COVID-19 na neurčito - po skončení pandémie ešte
ďalšie dva kalendárne mesiace

Osoby samostatne zárobkovo činné podávajúce si sami daňové
priznanie alebo právnické osoby
Prosím do Daňového priznania vpísať do časti: PRIJÍMATEĽ 2% / 3%
údaje OZ Pre mládež Zvolena, ktoré bolo založené v roku 2002 a podporuje
všetky deti z Tanečno - športovej školy Zuzany Niščákovej, deti z Detskej školy baletu a z
Tanečno - športového klubu F.R.E.S.H. Zvolen. Termín : podľa podania DP.
Údaje na vyplnenie DP nájdete vo vzore ' Vyhlásenia’ na webovom sídle:
www.zuzanadance.sk alebo si vyžiadajte od tréneriek.
ĎAKUJEME ZA VŠETKY NAŠE DETI
Ing. Anton Peter Likavský, predseda OZ

Občianske združenie Pre mládež Zvolena,Novozámocká 3212/22,960 01 Zvolen,
IČO: 37892932 pri vypĺňaní daňového priznania a vyhlásenia sa IČO musí zarovnať sprava

