
Občianske združenie P. G. Frassatiho, Vazovova 12, 811 07  Bratislava

Milí rodičia, priatelia školy a zamestnanci, 

                           M      Komora notárov SR zverejnila nový Zoznam prijímateľov 2 % (3 %)  
                                     z podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2013, 
                                     kde je naše Občianske združenie P. G. Frassatiho zaregistrované 
                                     pod číslom NCRIs 32041/2013.

V prípade, že sa rozhodnete venovať svoje 2 % (resp.3 %) zo zaplatenej dane z roku 2013 nášmu združeniu, 
podporíte tým výchovno-vzdelávací proces na CSOŠE P. G. Frassatiho, Vazovova 12 v Bratislave, lebo práve za 
týmto účelom bolo Občianske združenie P. G. Frassatiho zriadené.      

Ako na to?

1. Ak ste fyzická osoba, za ktorú daňovú povinnosť vysporiadáva Váš zamestnávateľ, použijete 2 tlačivá a to 
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo 
závislej činnosti, vyplníte ich a odovzdáte na svoj daňový úrad v mieste bydliska do 30.4.2014.   

Výšku 3% z Vašej zaplatenej dane môžete darovať, ak ste v minulom roku 2013 odpracovali dobrovoľnícky 
minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku 
dobrovoľnícky pracovali.

Žiaci si môžu tlačivá vyzdvihnúť na sekretariáte školy, na ekonomickom úseku školy, alebo stiahnuť z webovej 
stránky školy.   

2. Ak ste fyzická osoba, ktorá si robí daňové priznanie sama, vyplníte priamo v uvedenom „Daňovom priznaní 
k dani z príjmov fyzickej osoby na rok 2013“ príslušnú kapitolu „ Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane…“, 
ktoré je jeho súčasťou a odovzdáte ho na daňový úrad v mieste svojho bydliska do 31.3.2014.

Výšku 3% z Vašej zaplatenej dane môžete darovať, ak ste v minulom roku 2013 odpracovali dobrovoľnícky 
minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku 
dobrovoľnícky pracovali.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj "Potvrdenie o odpracovaní 
minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti".

3. Predmetné  1,5 % resp. 2 % môžu poukázať aj právnické osoby (podniky, firmy a pod.), v daňovom priznaní:

-  Právnické osoby môžu poukázať 1,5% resp. (2%) z dane viacerým prijímateľom, musí však byť splnená 
podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.

- V daňovom priznaní (DP) pre právnické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v 
prospech 1 prijímateľa. Ak sa rozhodnete podporiť viacej prijímateľov, vložte prílohu do DP (je to uvedené na 
poslednej strane DP). Uveďte tam všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a príslušnú sumu, ktorú 
chcete v ich prospech poukázať. V príslušnej kolónke daňového priznania napíšete koľkým prijímateľom 
chcete poukázať svoj podiel z dane. Svoj podiel dane môžete poukázať aj len 1 prijímateľovi, vtedy nevkladáte 
prílohu.

            Výpočet 1,5% alebo (2%) z dane z príjmov právnickej osoby:

- Ak ste v minulom roku 2013 (do termínu na podanie DP a zaplatenie  dane do 31.3.2013)  nepoukázali 
finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba VBH), 



tak môže poukázať iba 1,5% z dane. V príslušnej kolónke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete iba 
1,5% z dane.

- Ak ste  v v minulom roku 2013 (do termínu  na podanie  DP a zaplatenie  dane do 31.3.2013)  poukázali 
finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí to byť iba VBH), 
tak môže poukázať 2% z dane. V príslušnej kolónke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete 2% z dane. 

- Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový 
úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla). 

Ak budete mať problémy pri poukázaní 2% dane pre našu organizáciu, obráťte sa na nás na ekonomickom úseku 
školy (tel.č.: 02/55573141 klapka 21), radi Vám poradíme. 
Ďalšie informácie môžete získať aj u Vášho účtovníka alebo na www.rozhodni.sk.

Údaje, ktoré potrebujete uviesť do daňového priznania resp. do vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % resp. 3 
% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby sú:

IČO: 31813208 (IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje   zľava)
Právna forma: Občianske združenie 

Obchodné meno (názov): Občianske združenie P. G. Frassatiho 
Sídlo: Vazovova

Číslo: 12
PSČ: 811 07

Obec: Bratislava

Vopred Vám ďakujeme….

http://www.rozhodni.sk/




POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI  
na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za rok 2013

                

- ÚDAJE O ZAMESTNANCOVI

Priezvisko Meno Rodné číslo  (cudzí  štátny  príslušník  uvedie 
dátum narodenia)

Titul (pred menom) Titul (za priezviskom)

Adresa trvalého pobytu
Ulica Číslo PSČ
Obec Štát

- ÚDAJE O ZAMESTNÁVATEĽOVI, KTORÝ JE PLATITEĽOM DANE, KTORÝ TOTO POTVRDENIE VYDÁVA 

Fyzická osoba
Priezvisko Meno Titul (pred menom / za priezviskom)

Právnická osoba
Názov
Trvalý pobyt (fyzická osoba), sídlo (právnická osoba)
Ulica Číslo PSČ
Obec Štát
DIČ: Miestne príslušný správca dane: 

- ÚDAJE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI  - v eurách                                                      

 01 Daň – podľa § 15 zákona 
(z r. 06  ročného zúčtovania  preddavkov na daň)

 02 Nárok na daňový bonus
(z r. 10  ročného zúčtovania  preddavkov na daň)

 03
Daň znížená o daňový bonus 
(r. 01 – r. 02 ) > 0

 04  
Daň na úhradu (z r. 17 ročného zúčtovania preddavkov na daň)

 05

06

Daň na úhradu (z r.  04 tohto potvrdenia), zrazená zamestnancovi alebo 
zaplatená zamestnancom  v lehote do podania vyhlásenia o poukázaní 
podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v úhrnnej sume

Dňa:

Potvrdzujeme týmto, že údaje uvedené v potvrdení sú pravdivé.

Potvrdenie vypracoval (a): ......................................................... Dňa: ....................................................                                                 
                                                                                                                                   

                                                                                                                         ...........................................................
                                                                                                                     Podpis a odtlačok pečiatky 
                                                                                                           zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane
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