
Spôsob poukázania 2% zaplatenej dane z prímu fyzickej osoby pre DHZ Krupina 

1. Zamestnávateľ dá zamestnancovi – POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ 

ČINNOSTI (ďalej POZDZP) (toto tlačivo si musí zamestnanec u zamestnávateľa vyžiadať najneskôr do 

15.2.2012) 

2. Fyzická osoba (zamestnanec) – Vyplní tlačivo – VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% 

zaplatenej dane, pričom vyplní nasledovné údaje : 

(tlačivo nájdete http://www.dhzka.ent.sk/2/2_per.html , prípadne ho dostanete ako prílohu tohto 

dokumentu) 

ROK: 2011 

01-Priezvisko, titul 

02-Meno 

03-Rodné číslo 

04-Ulica a číslo (trvalého pobytu fyzickej osoby - mala by sa zhodovať s adresou na POZDZP) 

05-PSČ (trvalého pobytu - malo by sa zhodovať s adresou na POZDZP) 

06-Názov obce (trvalého pobytu fyzickej osoby - mal by sa zhodovať s adresou na POZDZP) 

07-Štát (SR) 

08-Číslo telefónu (uvedie číslo telefónu, resp. znak / - / ) 

09-Zaplatená daň (hodnota z POZDZP, kolónka číslo 3) 

10-Suma do výšky 2% (Hodnota sa vypočíta – Hodnota z kolónky 09 z POZDZP x 0,02 zaokrúhlená na 

dve desatine miesta. Napríklad v kolónke 09 je hodnota 1000,00 €. Hodnota v kolónke 10 bude 

rovná: 1000,00 € x 0,02=20 €.) 

11-Dátum zaplatenia dane (Dátum z POZDZP uvedený v kolónke č.5) 

12-Obchodné meno alebo názov (Dobrovoľný hasičský zbor Krupina) 

13-Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo (Krupina, 96301, Krupina) 

14-Právna forma (Občianske združenie) 

15-IČO (001774744301) 

V (Mesto), dňa (deň vyplnenia tlačiva) Podpis daňovníka (vlastnoručný podpis) 

3. Po vyplnení tlačiva je potrebné na príslušné daňové oddelenie (podľa adresy trvalého pobytu fyzickej 

osoby (zamestnanca)) zaniesť toto tlačivo (Vyhlásenie) s tlačivom POZDZP na podateľňu do 

30.4.2012.  

Resp. Je možnosť doručenie oboch tlačív Ladislavovi Jakubičkovi, Majerský rad 50 Krupina 96301 (do 

rúk, poštou, do schránky) do 29.4.2011, ktorý ich následne spoločne zanesie na DÚ. 

 

2% Môžu poukázať aj právnické osoby, tým o spôsobe poukázania zrejme najviac povie ich účtovníčka. Viac 

sa dozviete v odkaze: http://www.rozhodni.sk . Prípadne kontaktujte osobu uvedenú nižšie a ona Vám zistí 

podrobný postup darovanie 2%. Pre právnickú osobu je posledný termín do kedy je treba zaniesť potrebné 

tlačivá na Daňový úrad a poukázať 2% 31.3.2012. 

 

Kontakt: Ladislav Jakubička, Majerský rad 50, 96301, tel.:0910/922517, mail: dhzka@centrum.cz  

 

Poukázaním 2% z dane pomôžete dobrovoľným hasičom pri plnený činností, ktoré vykonávajú počas roka, 

viac sa o DHZ Krupina dozviete na ich internetovej stránke www.dhzka.ent.sk 

 

Za pomoc Vám ďakujeme DHZ KRUPINA 


