
Ak podávate daňové priznanie ako PRÁVNICKÁ OSOBA: 
 
Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, 
minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €. 
 
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2010 až do termínu na podanie daňového 
priznania  a zaplatenie dane v roku 2011 (zvyčajne do 31.3.2011) NEDAROVALA 
financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej 
organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane - 
vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane - VYPLNÍ v časti IV. 
kolónku 3.   
 
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2010 až do termínu na podanie daňového 
priznania  a zaplatenie dane v roku 2011 (zvyčajne do 31.3.2011) 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 (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. 
kolónky 1 a 2. 
 
Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera 
ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky 
potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech 
poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane 
poukázať. 
 
IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID 
(rozlišovací znak pre organizácie, ktoré majú totožné IČO), tak kolónky na SID 
nechajte prázdne. 
 
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie 
daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) 
a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 
 

Údaje, ktoré potrebujete vedieť: 
Názov organizácie: SAIA, n. o. 
Sídlo: Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 
IČO: 31821596 
Právna forma: nezisková organizácia 

Bližšie informácie:
Ing. Zuzana Vargaová

zuzana.vargaova@saia.sk 
tel.: 02/ 5441 1464, 5441 1484

www.saia.sk
 


