Vážený pán / pani predseda združenia, neziskovej organizácie, nadácie...
Touto cestou by sme Vám radi pripomenuli, že registrácia do zoznamu prijímateľov 2% na rok
2021 prebieha opätovne od 1. septembra 2021 do 15. decembra 2021. V rámci tohto obdobia
môžete rovnako, ako minulý rok požiadať o registráciu, keďže registráciu je potrebné opakovať
každoročne bez ohľadu na to, či organizácia už bola, alebo nebola v predchádzajúcich rokoch
zaradená do zoznamu prijímateľov.
Čo sa týka podmienok podľa ust. § 50 zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov, ktoré pre registráciu musíte spĺňať, ostali viac menej nezmenené s tou výnimkou, že
nepotrebujete preukázať notárovi potvrdenie o IČO zo Štatistického úradu SR, ktoré už od neho
nedostanete. Novinkou, ktorú určite privítate, je, že už nie je potrebné notárovi predkladať
potvrdenie zo Sociálnej poisťovne ani potvrdenie z ktorejkoľvek zdravotnej poisťovne, pretože
tieto dokumenty si vyžiada sám notár.
Registráciu do zoznamu prijímateľov 2% osvedčuje notár formou notárskej zápisnice. Štatutárny
zástupca určenej právnickej osoby alebo ním poverená osoba za účelom registrácie notárovi predloží:
1. rozhodnutie o registrácii – vzniku právnickej osoby: stanovy, zriaďovacia listina
(organizácia musela vzniknúť v roku 2020 a skôr, aby sa mohla v tomto roku registrovať do
Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2021, teda organizácie, ktoré vznikli v roku 2021 ešte
nemôžu byť zapísané do zoznamu prijímateľov 2%). – UŽ NEMUSÍTE PREDKLADAŤ
pokiaľ ste sa u nás už registrovali v minulých obdobiach
2. potvrdenie banky o vedení účtu právnickej osoby – v tvare IBAN, na ktorý má byť podiel 2
% z dane poukázaný.
3. Ak došlo k zmene v osobe štatutárneho zástupcu (oproti zriaďovacej listine alebo
posledných volieb), uznesenie alebo inú listinu z ktorej by jeho zvolenie do funkcie
štatutárneho zástupcu vyplývalo.
Žiadne potvrdenie od daňového úradu ani potvrdenie o pridelení IČO/SID vydané štatistickým
úradom nepotrebujete.

Notársku zápisnicu osvedčujúcu splnenie všetkých podmienok pre zápis Vášho združenia či
organizácie do zoznamu prijímateľov 2% dane z príjmu Vám spíšeme na našom Notárskom
úrade v Košiciach na Vojenskej 14, a to každý pracovný deň od 8:00 do 18:00. Odmena
notára a NK SR za tento úkon je 44,13 € bez DPH, 52,96 € s DPH:
Bližšie informácie môžete nájsť na stránke: www.kosicenotar.sk,
S pozdravom
JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.
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