
Vážení partneri a sponzori, 

 

vďaka Vášmu rozhodnutiu poukázať 2% z dane občianskemu združeniu Umenie & Remeslá DSA 

môžeme na Súkromnej strednej odbornej škole DSA realizovať kultúrne projekty, ako napríklad 

revitalizáciu átrií a športového areálu, alebo iné kultúrne podujatia pre našich žiakov. 

Podrobné informácie o tom, ako poukázať 2% z dane nájdete na internetovej stránke www.rozhodni.sk 

Aktuálne údaje o združení, ktoré je potrebné v predpísaných tlačivách vyplniť: 

Názov: Umenie Remeslá DSA 

IČO: 51253275 

 

Postup krokov pre poukázanie 2% z dane 

Postup krokov pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného 

zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov 

1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených 

preddavkov na daň. 

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

dane. 

3. Údaje o občianskom združení vyplňte do Vyhlásenia o poukázaní podielu zo zaplatenej dane 

z príjmov fyzických osôb spolu so sumou (maximálne 2% z dane a minimálne 3 EUR). Ak ste 

pracovali ako dobrovoľník 40 hodín, potom môžete poukázať 3% z dane. 

4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4.2023 na daňový úrad. 

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie  

1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane 

v prospech jedného prijímateľa. 3% sa dajú poukázať ak ste pracovali 40 hodín ako 

dobrovoľník. 

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

priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

Postup krokov pre právnické osoby 

1. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane. 

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

priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

 

Vyplnené tlačivá sú umiestnené na stránke školy a na recepcii školy. 

 

ĎAKUJEME 

 

http://www.rozhodni.sk/


 


