
Ako poukázať 2% dane  
pre UPC Štefana Moysesa, biskupa v Banskej Bystrici 

 
1. Zamestnanci 

1. Vyplňte tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 
a. Svoje identifikačné údaje (Pozn. do kolónky rok na vrchu tlačiva sa píše rok 2022) 
b. Sumu do výšky zaplatenej dane (vypočíta sa podľa Potvrdenia o zaplatení dane, ktoré Vám 
vystaví Váš zamestnávateľ) 
c. Údaje o prijímateľovi  

IČO 
37816896 
Obchodné meno alebo názov:  
Univerzitné pastoračné centrum Štefana Moysesa; biskupa 
 

2. Ak chcete, aby sme vedeli, od koho nám príspevky prišli, zaškrtnite políčko „súhlasím so 
zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu 
zaplatenej dane“  

3. „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ a „Potvrdenie 
o zaplatení dane“ doručte do 30.4.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska 

4. Osoby, ktoré odpracovali min. 40 dobrovoľníckých hodín v roku 2022 pre niektorú neziskovú 
organizáciu (nielen pre UPC) môžu poukázať až 3% svojej dane. Organizácia o tom musí 
vystaviť potvrdenie. Ak sa ste dobrovoľnícky pracovali pre UPC, potvrdenie na požiadanie 
vystavíme. 

 
2. Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie 

1. V daňovom priznaní vyplňte oddiel VIII (daňové priznanie typu A) prípadne oddiel XII 
(daňové priznanie typu B) VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov 
fyzickej osoby podľa § 50 zákona 
a. Vypočítajte 2% zo zaplatenej dane (resp. 3% ak ste v roku 2022 odpracovali min. 40 

dobrovoľníckych hodín – pozri bod 4 tohto návodu ) 
b. Vyplňte údaje o prijímateľovi 

IČO 
37816896 
Obchodné meno alebo názov:  
Univerzitné pastoračné centrum Štefana Moysesa; biskupa 
 

2. Ak chcete, aby sme vedeli, od koho nám príspevky prišli, zaškrtnite políčko „súhlasím so 
zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu 
zaplatenej dane“  

3. 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 aj zaplaťte daň z príjmov 

4. Osoby, ktoré odpracovali min. 40 dobrovoľníckých hodín v roku 2022 pre niektorú neziskovú 
organizáciu (nielen pre UPC) môžu poukázať až 3% svojej dane. Organizácia o tom musí 
vystaviť potvrdenie. Ak sa ste dobrovoľnícky pracovali pre UPC, potvrdenie na požiadanie 
vystavíme. 

 

3. Právnické osoby 

1. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú 
môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% 



(2%) teda rozdeliť ich medzi viacerých prijímateľov, musí však byť splnená podmienka 
minimálne 8 € na jedného prijímateľa. 

2. POZOR:  
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania  a 
zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške 
minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba 
prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že 
poukazuje iba 1% z dane  
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania  a 
zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) 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 
  

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte Časť VI.  
Údaje o prijímateľovi: 

IČO 
37816896 
Obchodné meno alebo názov:  
Univerzitné pastoračné centrum Štefana Moysesa; biskupa 
 

4. Ak chcete, aby sme vedeli, od koho nám príspevky prišli, zaškrtnite políčko „súhlasím so 
zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu 
zaplatenej dane“  

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového 
priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na Váš daňový úrad (podľa Vášho sídla, resp. podajte 
elektronicky) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov 

 

Zdroj: www. rozhodni.sk 


