
 

SOM ZAMESTNANEC 

Ak ste zamestnanec a nevykonávali ste v roku 2016 dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať 2%. Ak ste 

pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2016, máte možnosť venovať 3% z dane (požiadajte 

organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce). 

Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2017 o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených 

preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej 

činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby. 

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane Združęniu cestovného ruchu BALNEA 

CLUSTER DUDINCE spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.  

Novinka v roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť nadácii, že ste jej Vy 

zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive (vyhlásenie - II oddiel ) príslušný súhlas so zaslaním Vašich 

údajov (meno a adresa … nie však poukázaná suma). 

Potrebné údaje: 

 IČO: 45022381 

 Právna forma: Občianske združenie 

 Obchodné meno (názov): Združęnie cestovného ruchu BALNEA CLUSTER DUDINCE 

 Sídlo: 962 71 Dudince , Kúpeľná 109 

Najneskôr do 30.4.2017 pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska všetky potrebné formuláre: 

Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane a potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej 

činnosti. V prípade, že môžete darovať 3%, tak aj Potvrdenie organizácie, pre ktorú ste pracovali ako 

dobrovoľník v roku 2016 minimálne 40 hodín. 

V prilohe sú tlaciva na poukázanie 2 % (3%) z dani v prospech ZCR BCD pre zamestnanca.  
3% sa tykaju len zamestnanca ak odpracoval dobrovolnicke prace 40 hod/rok 2016. 
 

Vyhlasenie podpisuje daňovnik (zamestnanec). 
Potvrdenie podvrdzuje zamestnavateľ. 

 
Zvlásť sú tlačivá pre poukázanie 2 % :  

pre fyzickú osobu-podnikateľa   

pre právnicku osobu. 
 

VYHLÁSENIE JE EDITOVATELNE V ODDIELI I - ( potrebné vyplniť)  
 
DOLEZITE JE NEMENIT NIČ VO VYHLASENI V II ODDIELI OHĽADNE ÚDAJOV ZCR 
BCD, Stačí len zaškrtnúť písmenom X príslušný súhlas so zaslaním údajov príjímateľovi 
(meno, priezvisko, trvalý pobyt ), pre lepšiu identifikáciu poskytovateľa a aministráciu 
procesu.  
 
TLAČIVÁ A INŠTRUKCIE K POSKYTNUTIU 2 % Z DANE V PROSPECH ZCR BCD SI 

MOŽETE STIAHNUŤ AJ Z WEBOVÝCH STRÁNOK :  

www.dudince.sk 

www. dudince-mesto.sk 
 

http://www.dudince.sk/

