
Právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie 
 
Postup na poukázanie 1% (2%) dane 2017: 

 
1. Pozorne vyplňte daňové priznanie. 
V tlačive daňového priznania je IV. časť „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej 
dane z príjmov právnickej osoby“ podľa § 50 zákona, ktorá je vyhradená poukázaniu 
1% (2%) dane s príslušnými riadkami na vyplnenie. Je treba vypočítať a doplniť 1% 
(2%) dane. Táto suma musí byť minimálne 8 Eur, nižšiu  sumu nemožno poukázať. 
 
Pri vypĺňaní môžu nastať 2 varianty: 
 
- Ak ste v roku 2016 alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania 
(obvykle do 31.3.2017) nedarovali finančné prostriedky vo výške najmenej 0,5% 
zaplatenej dane nepodnikateľským subjektom na verejnoprospešný účel (aj inej 
organizácii, nielen prijímateľovi), tak môžete poukázať iba 1% z dane. V tomto 
prípade vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1% z dane a vyplníte v 
časti IV. riadok 3. 
 
- Ak ste v roku 2016 alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania 
(obvykle do 31.3.2017) darovali finančné prostriedky vo výške najmenej 0,5% 
zaplatenej dane nepodnikateľským subjektom na verejnoprospešný účel (aj inej 
organizácii, nielen prijímateľovi), tak môžete poukázať 2% z dane. V tomto prípade 
vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane a vyplníte v časti IV. riadky 
1 a 2. 
 
Ako prijímateľa uveďte: 
 
IČO/SID: 30808405 
Právna forma: Občianske združenie 
Obchodné meno (názov): Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR 
Sídlo - ulica: Benediktiho 
Súpisné/orientačné číslo: 103055/5 
PSČ: 811 05 
Obec: Bratislava 
 
Poznámka: Vyplňuje sa len IČO, SID naša organizácia nemá pridelené 

 
2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie 
daňového priznania (obvykle do 31.3.2017) Vášmu Daňovému úradu. 

 
3. 1% (2%) dane poukáže prijímateľovi priamo Daňový úrad. Daňový úrad poukazuje 
1% (2%) dane prijímateľovi sumárne celkovou čiastkou za celý svoj územný obvod 
a za všetkých daňovníkov, ktorý poukázali 1% (2%) dane. 
 
Daňový úrad môže prijímateľovi oznámiť identitu daňovníka poukazujúceho 1% (2%) 
len po súhlase daňovníka a bez uvedenia poukazovanej sumy. 


