
Postup pre FYZICKÉ OSOBY v roku 2020 

 

Postup pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie 

 

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú 

môžete poukázať v prospech našej organizácie. Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma 

nesmie byť nižšia ako 3,00 EUR. 

2. Vyplňte daňové priznanie podľa toho, či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové 

priznanie fyzických osôb TYP A - údaje našej organizácie sú v tlačive už predvyplnené), alebo 

máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B).  

Tlačivá vypĺňajte ELEKTRONICKY PALIČKOVÝM PÍSMOM. 

3. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov 

(meno a adresa) do našej organizácie. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám tak o sebe 

vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí 

poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne v januári 2020 (iba Vaše meno a poštovú 

adresu). 

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového 

priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj 

zaplaťte daň z príjmov. 

Ďakujeme! 

 

Poznámky: 

• Fyzické osoby poukazujú v roku 2020 2% z dane. Ak ste boli v roku 2019 dobrovoľníkom, 

môžete poukázať až 3% z dane. 

• Informácie o poukázaní 2% (3%) našej organizácii vpisujete do daňového priznania, ktoré po 

vyplnení posielate na Váš daňový úrad. Žiadne ďalšie tlačivo vyplňovať nemusíte. 

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

prospech našej organizácie. 

• Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID teda nechávame prázdnu. 

• Fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie fyzických osôb TYP B sú povinné 

komunikovať s daňovým úradom elektronicky, a preto nemáme k dispozícii predvyplnené 

tlačivo.  

• IČO prijímateľa sa do políčka vypisuje zarovnané vpravo. 


