
Postup krokov na poukázanie 1,0% pre PO.   
 Minimálna výška v prospech prijímateľa pre PO je 8 €. 

 Vypočítajte si  1% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa 

poukázať,  táto suma však musí byť minimálne 8 €. 

 V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% z dane v 

prospech 1 prijímateľa. 

Súhlas so zaslaním údajov -  Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 1%, zaškrtnite 
v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov ( posiela sa iba meno a adresa… NIE však 
poukázaná suma) – novinka od roku 2016! 

Riadok 3 -  suma 1%,   Riadok 4 – 1 

Suma v € z riadku 3,      SID – 30868106 

Právna forma – Občianske združenie 

Športový klub obce Miloslavov,   Alžbetin dvor,   181,   90042,   Miloslavov 

 

Riadne vyplnené daňové priznanie  doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 

31.03.) na Váš daňový úrad podľa Vášho sídla spoločnosti a v tomto termíne musí byť aj zaplatená daň 

z príjmov, ináč sa 1% nepoukazuje !!!!!. 

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol 

sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa. 

Pozrite si kampane organizácií, ktorými vás chcú zaujať! 

Všetky potrebné info o nás ako aj tlačivá na poukázanie nájdete  aj na : 

 www.skomiloslavov.sk       alebo    https://www.skomiloslavov.sk/copy-of-dokumenty 

 

 
 

 

Poznámky: 

 Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov 

prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. 

 Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie 

darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole. 

 IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte 

prázdne. 

 

 

Ďakujeme Vám v mene našich detí..... 

Vedenie FO detí a mládeže ŠKO Miloslavov. 

 

http://www.skomiloslavov.sk/
https://www.skomiloslavov.sk/copy-of-dokumenty

