
Aj tento rok sa Aeroklub Prešov o.z. uchádza o podporu rozvoja športového letectva, 
parašutizmu a výchovy talentovanej mládeže formou poukázania podielu z Vašich daní na našu 
činnosť. Aeroklub je vedený v notárskom registri zoznamu prijímateľov podielu dane za rok 2022. 
Návod postupu na poukázanie podielu zaplatenej dane pre Aeroklub Prešov, o.z.. :

Do údajov o prijímateľovi uveďte :

______________________________________________________________________

IČO 31956912 Obchodné meno AEROKLUB PREŠOV O.Z.

________________________________________________________________________

1. Fyzická osoba môže poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane do výšky 2 %; alebo do výšky 3
% pokiaľ  vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona najmenej 40 hodín, o čom je povinná 
predložiť písomné potvrdenie do prílohy daňového priznania a

zaplatila daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní, a nebol vykázaný daňový nedoplatok a

vyplnila v daňovom priznaní „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej 
osoby podľa § 50 zákona“:

a) Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ na jeho žiadosť podanú do 15.2.2023, vykonal ročné 
zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti, predloží správcovi dane Vyhlásenie o 
poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitnom tlačive (vzor V2Pv21_1 v prílohe) s uvedením 
údajov o prijímateľovi v II.oddieli.  Vyplnené tlačivo Vyhlásenia predloží daňovník správcovi dane 
(daňovému úradu) najneskôr do 30.4.2023. Prílohou vyhlásenia je POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 
DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (vzor V2Pv18_P v prílohe), ktoré vydal 
zamestnávateľ (mzdárka), kde je uvedené, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa zúčtovanie 
vykonalo, bola zamestnancovi zrazená.

b) Iné fyzické osoby v daňovom priznaní (DP) FO typu A vyplnia VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o 
poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona vzor DPFOAv22 na
strane DPFOAv22_5 uvedením údajov o prijímateľovi.

c) SZČO v daňovom priznaní (DP) FO typu B vyplnia XII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní 
podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona vzor DPFOBv22 na strane 
DPFOBv22_12 uvedením údajov o prijímateľovi.

2. Právnické osoby (a.s., s.r.o. a pod) môžu poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane do výšky 
1 %; alebo do výšky 2 % pokiaľ darovali najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania 
finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane v daňovom priznaní
a

zaplatili daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní, a nebol vykázaný daňový nedoplatok a

vyplnia VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby vzor
DPPOv22 na strane DPPOv22_12 uvedením údajov o prijímateľovi.

Zaškrtnutím políčka vo Vyhláseniach „súhlasím so zaslaním údajov“ mnou určenému 
prijímateľovi podielu zaplatenej dane, správca dane oznámi prijímateľovi označenie daňovníka, 
ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane.

Vzory tlačív sú umiestnené aj na internetovej stránke www.financnasprava.sk v časti 
Formuláre.

Vopred ďakujeme!

http://www.financnasprava.sk/

