NAJČASTEJŠIE OTÁZKY ČLENOV KLUBU NADÁCIE ADELI K TÉME 2% Z DANÍ
1. Aké tlačivá musí darca vyplniť a odovzdať, aby mohol poukázať 2% z daní?
Darca vyplňuje a odovzdáva 2 tlačivá:
VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (vypĺňa darca)
a POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (vypĺňa zamestnávateľ)
(* ďalej len Vyhlásenie a Potvrdenie)
2. Kam sa posielajú (odovzdávajú) originály tlačív Vyhlásenie a Potvrdenie?
Originál obidvoch tlačív, je potrebné odovzdať na príslušný daňový úrad podľa miesta
bydliska daňovníka.
3. Do akého termínu je potrebné odovzdať tlačivá k poukázaniu 2% daní na daňový úrad?
Termín odovzdania tlačív pre zamestnancov je do 30.4.2022.
Termín odovzdania pre právnické osoby (napr.: s.r.o, akciová spoločnosť) a fyzické osoby
podnikateľov, teda SZČO je termín podania daňového priznania do 31.3.2022 na príslušný
daňový úrad v mieste bydliska, pre ﬁrmy v mieste ich sídla a termín zaplatenia daňovej
povinnosti do 31.3.2022, pokiaľ si daňovník oznámením na daňový úrad nepredĺži lehotu na
podanie daňového priznania do 30.6.2022. Vtedy sú predĺžene aj lehoty na zaplatenie dane.
4. Ako správne zaokrúhliť vypočítanú daň?
Pri zaokrúhľovaní sumy 2% sa zaviedol jednotný postup zaokrúhľovania, matematicky
s presnosťou na 2 desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví
podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že:
• zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako 5, zostáva bez zmeny
• zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica 5 alebo väčšia, sa zvyšuje o jednu.
Tento spôsob zaokrúhľovania sa použije na všetky prepočty vykonané podľa zákona o dani
z príjmov sa zdaňovacie obdobie 2021.
Príklad: Zaokrúhlenie sumy 2% podielu zaplatenej dane
Otázka:
Ako sa zaokrúhli suma 25,483 Eur a suma 25,488 Eur na poukázanie 2% podielu zaplatenej
dane za rok 2021?
Odpoveď:
Suma zodpovedajúca 2% zaplatenej dane, ktorú daňovník poukazuje neziskovej
organizácii, sa zaokrúhli nasledovne: suma 25,483 Eur sa zaokrúhli na 25,48 Eur a suma
25,488 Eur sa zaokrúhli na sumu 25,49 Eur.

5. Kde uvediem meno a priezvisko pacienta, pre koho sú 2% určené?
a) zamestnanec
b) fyzická osoba, podnikateľ, SZČO
c) právnická osoba
Meno a priezvisko je potrebné uviesť do pravého horného rohu na kópiu tlačiva
„Vyhlásenie“, príp. na tú stranu z daňového priznania, kde sú uvedené údaje o prijímateľovi
(Nadácii ADELI) a vypočítané 2%.
Meno pacienta sa na žiadne tlačivo, ktoré ide na daňový úrad nevyplňuje!
6. Do akého termínu je potrebné kópie tlačív Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
z príjmov fyzickej osoby a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti zaslať
do Nadácie ADELI?
Kópie tlačív zasielajte do Nadácie ADELI priebežne: osobne, poštou, príp. mailom najneskôr
však do termínu 31.7.2022.
7. Ktorú stranu daňového priznania v prípade, že je darca podnikateľ je potrebné doložiť
do Nadácie ADELI?
Kópiu strany 5 resp. 12 daňového priznania, kde sú uvedené údaje o prijímateľovi (Nadácia
ADELI) a vypočítaná výška 2% spolu s kópiou dokladu o podaní daňového priznania –
elektronické podanie, pečiatka daňového úradu.
8. Dokedy je potrebné vyzbieranú sumu 2% za účtovné obdobie 2021 vyčerpať na rehabilitáciu?
Termín vyčerpania vyzbieraných ﬁnančných prostriedkov z 2% daní v roku 2022 je do
31.12.2023.
9. Kto vypĺňa potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti pre zamestnanca?
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti vystaví a vyplní zamestnancovi
zamestnávateľ na základe písomného požiadania zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
zaplatených preddavkov na daň do 15.2.2022.
10. V akom prípade môže darca poukázať 3% z dane?
Pokiaľ fyzická osoba za predchádzajúci kalendárny rok vykonávala dobrovoľnícku činnosť
počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou
Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Toto potvrdenie
tiež musí byť odovzdané na príslušný daňový úrad.
11. Kedy sa vyzbieraná suma dá použiť na rehabilitáciu v ADELI Medical Centre?
Finančné prostriedky je možné začať čerpať od septembra 2022, za podmienky, že sú
ﬁnancie pripísané už na účte Nadácie a kópie potrebných dokladov na konkrétneho
pacienta odovzdané v Nadácii ADELI.
12. Kde mám získavať darcov 2% z daní a ako ich osloviť?
Odporúčame osloviť všetkých svojich rodinných príslušníkov a ich známych, priateľov,
kolegov v práci, účtovníkov, susedov, učiteľov vašich detí, ﬁrmy kde ste klientom,
kaderníčky, kozmetičky, rôzne spoločnosti, ktoré nájdete na internete.
Využitie sociálnych sietí Vám pomôže zvýšiť počet darcov. Vaše príspevky môžu obsahovať váš príbeh a je
vhodné ho doplniť fotograﬁami. Kontaktovať darcov môžete: osobne, telefonicky, mailom, aj listom. Vaša
aktivita na začiatku roka vám prinesie plody, vďaka, ktorým si môžete dopriať intenzívnu rehabilitáciu. Sú
členovia Klubu Nadácie ADELI, ktorí si z 2% daní od darcov nazbierajú na viac pobytov v ADELI Medical
Center počas roka.

KONTAKTNÉ OSOBY PRE PORADENSTVO OHĽADNE 2% Z DANÍ:
Monika Lazarčíková:
Silvia Lacková:

0910 836 898 I e-mail: monika.lazarcikova@nadaciaadeli.sk
0907 895 943 I e-mail: silvia.lackova@nadaciaadeli.sk

Sledujte nás na stránke Nadácie ADELI: www.nadaciaadeli.sk na facebook a LinkedIn.

