
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tým, že darujete svoje 2% – 3% z dane SEM-u,  
pomôžete v službe a šírení evanjelia Ježiša Krista medzi mladou generáciou. 
 

Použitie týchto financií je adresné. Pretože aj vďaka nim môžeme organizovať:  
 prácu v jednotlivých regiónoch Slovenska a snahu rozvíjať  

podobné aktivity aj v ďalších oblastiach 
 študijný projekt pre mladých kresťanov a vedúcich [DVK ] 
 celoslovenský festival [SEMFEST] 
 konferenciu pre pracovníkov s mládežou [SEM konferencia] 
 misijný projekt [HELPING HAND] 
 víkendové pobyty pre konfirmandov z jednotlivých seniorátov 

[KONFIVÍKENDOVKY]  
 biblické a evanjelizačné tábory so zapojením športu, turistiky, brigád  
 a mnoho iného, kde to môže ŽIŤ... 

 

Ďakujeme za Vašu podporu mládežníckej práce! 

          

    



KONTAKT A INFO pre 2%:  
 

Ing. Erika Paľová  
Tel. office: 055 / 622 00 96  
Mobil:  0903 368 772  
E-mail: palova@sem.sk  

 
 

             POSTUP AKO POUKÁZAŤ 2-3% PRE SEM 
Naše údaje: 

IČO: 31943713 (v daňovom priznaní sa vypisuje sprava) 
Obchodné meno (názov): Spoločenstvo evanjelickej mládeže 
  
 

 

 

 

Som zamestnanec - ako na to? 
Zamestnanec môže poukázať podiel zaplatenej dane dvomi spôsobmi: 

1. Cez vyplnené tlačivo daňového priznania, ak zamestnávateľa nežiada o 
vykonanie ročného zúčtovania - v lehote na podanie daňového priznania. 
ALEBO 

2. Samostatným tlačivom Vyhlásenie k 2 %, ktoré predkladá zamestnanec 
príslušnému správcovi dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho 
obdobia (za rok 2022 do 2.5.2023). 
 
Do 15.2.2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie 
zaplatených preddavkov na daň a požiadajte ho, aby vám vystavil tlačivo 
Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum 
zaplatenia dane a vypočítať 2 % resp. 3% z Vašej zaplatenej dane. 
Poukazujete 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú 
môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli 
dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín 
v nejakej organizácii, ktorá vám o tom vydá potvrdenie. Pozor! Táto suma 
však musí byť minimálne 3,00 €. 
 
Poukazujete 3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v 
roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom 
Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v 
roku 2022 dobrovoľnícky pracovali. 
 

3. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % resp. 3% z dane. Uveďte vaše meno, 
rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% resp. 3% zaplatenej dane. 
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Vypíšte údaje o prijímateľovi alebo si vyhlásenie stiahnite TU -  sú v ňom 
predvyplnené naše údaje. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete 
poukázať.  

POZOR!  

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov, nemôže 
poukázať podiel zaplatenej dane prostredníctvom samostatného tlačiva 
„Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 
podľa § 50 zákona“. Samostatné tlačivo „vyhlásenia“ použije na 
poukázanie podielu zaplatenej dane iba tá fyzická osoba, ktorá nepodá 
daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022, a ktorej 
zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo 
závislej činnosti za rok 2022. 
 
4. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre ( Vyhlásenie 
a Potvrdenie o zaplatení dane) daňovému úradu v mieste vášho bydliska. 
V prípade, že poukazujete 3%, tak aj Potvrdenie od organizácie o vykonaní 
dobrovoľníckej činnosti v roku 2022.  

Sám si podávam daňové priznanie - ako na to? 
1. Vypočítajte si Vaše 2% - resp. 3% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je 

maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, 
poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka 
minimálne 3,00 € pre jedného prijímateľa. 
 

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na 
poukázanie 2% resp. 3% z dane v prospech 1 prijímateľa, vložte sem 
naše údaje.  
 

3. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín pre 
nejakú organizáciu a máte od nich Potvrdenie, môžete darovať 3%. 
 

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na 
podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na Váš daňový úrad 
podľa vášho bydliska a v tomto termíne zaplaťte aj daň. V prípade, že 
poukazujete 3%, súčasťou daňového priznania musí byť aj Potvrdenie od 
organizácie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti v roku 2022. 
 

Poznámka:  
Ak nám chcete oznámiť, že ste nám poukázali Vaše 2% (3%), zaškrtnite 
v tlačive príslušný súhlas zo zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie 
však poukázaná suma).  
 



Postup krokov pre právnické osoby – ako na to?  
1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým 

prijímateľom. Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €. 
 

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je 
maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech 
prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí 
však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.  
 

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú uvedené kolónky 
na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Tu uveďte 
naše údaje.  
 

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte (v prípade, že podávate daňové 
priznanie len elektronicky, odošlite) v lehote, ktorú máte na podanie 
daňového priznania na váš daňový úrad  (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v 
tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

Poznámky: 
Ak súhlasíte, aby nám váš daňový úrad oznámil, že ste nám poukázali 1% 
(2%), tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. Daňový úrad nás bude 
informovať (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).  
 

Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie 
daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 
31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na 
verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), 
tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že 
poukazuje iba 1,0% z dane. 
 

Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie 
daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 
31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na 
verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), 
tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 
2% z dane. 
 

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má 
zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v 
prospech Vami vybraných prijímateľov. 
 
 
 
 
 



 

TLAČIVÁ 
2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, 
kto poukazuje:  

Zamestnanec: 

o VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ  
(formát PDF) alebo (EDITOVATEĽNÉ vyplnenie formulára) 

o POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE  
(formát PDF)  

 

Fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:  

O DAŇOVÉ PRIZNANIE FYZICKÝCH OSÔB TYP-A  
(formát PDF) alebo (EDITOVATEĽNÉ vyplnenie formulára)   

• Potvrdenie o podaní daňového priznania (formát PDF) 
 

O DAŇOVÉ PRIZNANIE FYZICKÝCH OSÔB TYP-B  
(formát PDF) alebo (EDITOVATEĽNÉ vyplnenie formulára)  

• Potvrdenie o podaní  daňového priznania (formát PDF) 
 

Právnická osoba  

o DAŇOVÉ PRIZNANIE PRÁVNICKÝCH OSÔB 
(formát PDF) alebo (EDITOVATEĽNÉ vyplnenie formulára) 

• Potvrdenie o podaní  daňového priznania (formát PDF) 

 

Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti v roku 2022 (VZOR) 

 

https://sem.sk/wp-content/uploads/vyhlasenie-o-poukazani.pdf
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html
https://sem.sk/wp-content/uploads/potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti.pdf
https://sem.sk/wp-content/uploads/DPFOAv22.pdf
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.545.html
https://sem.sk/wp-content/uploads/DPFOAv22-potvrdenie.pdf
https://sem.sk/wp-content/uploads/DPFOBv22.pdf
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.546.html
https://sem.sk/wp-content/uploads/DPFOBv22-potvrdenie.pdf
https://sem.sk/wp-content/uploads/DPPOv22.pdf
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.547.html
https://sem.sk/wp-content/uploads/DPPOv22-potvrdenie.pdf
http://sem.sk/wp-content/uploads/potvrdenie_o_dobrovolnictve_vzor-1.docx
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