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Vážené dámy, vážení páni, kolegovia a priatelia, 

 

dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať Vás o podporu našich aktivít formou darovania 2% z Vašej 

dane z príjmov, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo 

živnostník) alebo cez zamestnávateľa (ako zamestnanec). 

 

Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú 

nám poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu. Takýmto spôsobom 

môžete podporiť naše aktivity. Anonymita darcu a výška jeho príspevku ostáva zachovaná, keďže 

príjemca nezistí z daňového úradu od koho a v akej sume mu bol poskytnutý dar = 2% z Vami 

včas odvedenej dane z príjmov. 

 

V minulosti nám príjmy z 2% umožnili realizovať viaceré aktivity, ktoré by sme ako nezisková 

organizácia bez tejto podpory nemohli zrealizovať. Veľmi si vážime Vašu priazeň a preto nám 

dovoľte požiadať o pomoc aj v tomto roku. 

 

 

Na čo bude Vaša pomoc použitá v roku 2017? 

 

Peniaze získané z dvoch percent budú použité na podporu rozsiahlych aktivít, ktoré uskutočníme v 

nasledujúcom roku: 

 

Visegrad Youth Forum 2017 

- medzinárodný projekt, ktorý prostredníctvom viacerých fáz priblíži študentom z Poľska, Českej 

republiky, Maďarska a Slovenska zoskupenie Vyšehradskej skupiny a vzájomnú spoluprácu štátov. 

 

Slovenské bezpečnostné forum 2017 

- jeden z vlajkových projektov EAC, ktorý každoročne otvára diplomatickú sezónu. Je to druhé 

najväčšie fórum v SR hodnotiace slovenskú bezpečnosť a obranu a aktuálne výzvy nielen 

zahraničnej politiky Slovenskej republiky. 

 

 

 Projekt Aktuálne otázky a Diskusné kluby 

- pravidelné prednášky a odborné diskusie na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných 
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vzťahoch UMB v Banskej Bystrici a Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré okrem iného 

predstavujú pre študentov možnosť diskutovať s odborníkmi z praxe medzinárodných vzťahov a 

diplomacie a napomáhajú k zvýšeniu kvality vyučujúceho procesu. 

  

 A ďalšie projekty propagujúce zahraničnú a bezpečnostnú politiku. 

 

 

Ako darovať 2% z dane z príjmov? 
 

Identifikačné údaje o občianskom združení Euroatlantické Centrum, je nutné uviesť vo Vašom 

daňovom priznaní, ak ste firma, alebo ak podávate priznanie priamo daňovému úradu, alebo ich je 

nutné dať Vášmu zamestnávateľovi, ak ste zamestnanec: 

 

Názov organizácie: Euroatlantické Centrum 
Forma: Občianske združenie 

Sídlo: Kuzmányho 3, 974 01 Banská Bystrica 

IČO: 35998067 

 

 Ako postupovať pri darovaní 2 % z dane z príjmov? 

 

Ak ste právnická osoba 

 

Právnická osoba je oprávnená uviesť vo vyhlásení, ktoré je súčasťou daňového priznania (IV. časť 

priznania), v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má 

poukázať ňou určenému prijímateľovi alebo viacerým prijímateľom, ak v roku 2016 alebo najneskôr v 

lehote na podanie daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške 

zodpovedajúcej 0, 5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo 

zriadení na podnikanie. Ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo 

výške 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnený uviesť v daňovom priznaní, že podiel zaplatenej 

dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1,5 % zaplatenej dane. 

 

1. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú môžete 

venovať. Svoj dar môžete rozdeliť medzi najviac tri organizácie, minimálna výška daru pre 1 

organizáciu je 8,00 EUR. 

 

2. Súčasťou daňového priznania sú už príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť 2% z dane z 

príjmov a identifikačné údaje o našom združení: Euroatlantické Centrum; občianske združenie; 
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Kuzmányho 3, 974 01 Banská Bystrica IČO: 35998067. IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje 

zľava. V daňovom priznaní údaje vyplníte v IV. Časti DPPO. Právnická osoba môže určiť jednu 

alebo najviac tri neziskové organizácie ako príjemcov, najviac však do sumy 2 % z dane. 

 

3. Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 3. 2017 na daňový úrad podľa Vášho 

sídla, a v tomto termíne je nutné uhradiť aj daň z príjmov. Ak dôjde k omeškaniu, daňové úrady 

nám nepošlú 2 % z dane, a to aj ak si splníte daňovú povinnosť. Daňové úrady majú 90 dní nato, 

aby previedli Vami venované sumy v prospech organizácií, ktoré ste si vybrali. Okrem daňového 

priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo. Číslo účtu prijímateľa netreba 

vedieť a ani sa nikde neuvádza. 

 

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama 

 

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016, je 

oprávnená uviesť vo vyhlásení, ktoré je súčasťou daňového priznania (typ A VIII. Oddiel priznania, 

typ B XIII. Oddiel priznania), v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do 

výšky 2 % sa má poukázať ňou určenému prijímateľovi. 

 

1. Vyplňte si daňové priznanie FO typu A alebo typu B. Vypočítajte si:  

 

a) 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete venovať, 

minimálna suma však musí činiť 3,00 EUR. Túto sumu môžete venovať iba jednej organizácii.  

 

b) 3 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky 

minimálne 40 hodín, minimálna suma je 3,00 €. Túto sumu môžete venovať iba jednej organizácii.  

 

2. Súčasťou daňového priznania sú už príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť 2% z dane z príjmov 

a identifikačné údaje o našom združení: Euroatlantické Centrum; občianske združenie; Kuzmányho 3, 

974 01 Banská Bystrica, IČO: 35998067. V daňovom priznaní typu A údaje vyplníte v časti VIII. a v 

priznaní typu B v XII. Časti  

 

3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný 

súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma). 

 

4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2017 miestnemu príslušnému daňovému úradu podľa 

vášho trvalého pobytu a nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov. Daňový úrad má 90 
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dní nato, aby previedol Vami venovanú sumu na účet nášho združenia. Číslo účtu prijímateľa netreba 

vedieť a ani sa nikde neuvádza.  

 

 

Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie  

 

1.  Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených 

preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o 

zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 

 

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa 

poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 

hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. 

 

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a 

získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky 

pracovali. 

  

2. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane pre zamestnancov – meno, rodné číslo, 

bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Kolónka SID sa necháva prázdna.  

 

3. Vyhlásenie zamestnanec predkladá do 31. marca 2017 miestnemu príslušnému daňovému úradu 

podľa vášho trvalého pobytu. Prílohou vyhlásenia je potvrdenie od zamestnávateľa. Daňové úrady do 

90 dní prevedú Vaše 2% na účet našej neziskovej organizácie. Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a 

ani sa nikde neuvádza.  

 

Prosím tlačivá sa snažte vyplniť presne, aby nebol dôvod na ich vyradenie. Ak by ste mali 

akékoľvek pochybnosti, kontaktujte nás na timea.ivanova@eac.sk  

 

Prosím, informujte o možnosti venovať 2 % Euroatlantickému Centru aj Vašich kolegov a 

známych. Radi Vám zašleme naše tlačivá aj poštou.  

 

Ďakujeme!  

 

Tlačivo na potvrdenie o poukázaní 2% 

 

Tlačivo na vyhlásenie o poukázaní 2% 
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