Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali
svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených
preddavkov na daň z príjmov.
1. Do 15.02.2015 požiadajte zamestnávateľa
zamestnávate o vykonanie ročného zúčtovania
tovania zaplatených
preddavkov na daň.
Potrebné tlačivo Vám zvyčajne
ajne poskytne sám zamestnávateľ.
zamestnávate V oddiele VII (vyznačením
ením X do štvorčeka)
štvor
požiadajte zamestnávateľa
a o vystavenie potvrdenia o zaplatení
zapl
dane z príjmov za rok 2014.
"Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50
zákona (§ 39 ods. 7 zákona)."

2. Potom požiadajte zamestnávateľa,
zamestnávate aby Vám vystavil
tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
dane
3. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie (získate od nás) a
doplňte chýbajúce údaje.
• údaje o daňovníkovi
ovníkovi - to ste Vy (riadky 01-11)
•

výšku Vami zaplatenej dane (doplňte v riadku 12) a
sumu, ktorú nám chcete poukázať
poukáza (doplňte v
riadku 13)

- z Potvrdenia zistíte sumu Vašej zaplatenej dane, z nej vypočítate
vypo
2%, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa
prijímat
poukázať, ak ste v roku 2014 neboli dobrovoľníkom,
dobrovo
alebo
dobrovoľnícky
nícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však
musí byť minimálne 3 €.
•

dátum zaplatenia dane - zistíte z Potvrdenia od
zamestnávateľa (doplňte
doplňte v riadku
riad 14)

4.

Do 30.04.2015 obe tlačivá
ivá (Vyhlásenie s Potvrdením), doručte na daňový úrad podľa
ľa Vášho bydliska.
bydliska
Akk ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky
dobrovo nícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/
organizácií pre ktoré ste v roku 2014 dobrovoľnícky
dobrovo
pracovali. Môžete darovať až 3% z Vašej zaplatenej
dane. Vtedy je Vašou povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o
odpracovaní
pracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej
dobrovo
činnosti!!!
Daňové
ové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2%
(3%) v prospech prijímateľa.

ĎAKUJEME,
AKUJEME, že ste sa rozhodli predĺžiť
pred
si ruky.

