
 

Zamestnanec – podrobné kroky 

Do 15.02.2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených 
preddavkov na daň a požiadajte ho , aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení 
dane  (Laicky sa tomu hovorí “potvrdenie o dani pre 2%”) 

Vyplňte toto tlačivo. Kolónku 12 a 13 nájdete v tom potvrdení od zamestnávateľa! 

Obe tieto tlačivá  doručte do 30.04.2015 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresy nižšie.  

 

TIP: Ak ste napríklad jeden tím, môžte to poslať všetko naraz do jednej obálky alebo poveriť jednu 
osobu na osobné doručenie. 

 

Dohodári – ten kto podáva daňové priznanie sám 

Návod pre živnostníkov a tých čo si podávajú daňové priznanie sami je ešte jednoduchší! Stačí 
vložiť naše údaje priamo do daňového priznania. Ak Vám priznanie robí účtovníčka, dajte jej 
naše údaje aby ich zadala: 

Rádio WOW Horná Nitra, o.z., Sídlo: A.Kmeťa 531, 957 01 Bánovce nad Bebravou, 
IČO/SID: 42374201, Právna forma: Občianske združenie  
 

Adresy daňových úradov: 

Daňový úrad Trenčín, 
Kontaktné miesto Bánovce nad Bebravou 
Ľ.Štúra 7/7 
957 01 Bánovce nad Bebravou 

Daňový úrad Trenčín 
Pobočka Partizánske 
Makarenkova 213/1 
95829 Partizánske 

 

 

 

 

Ďalšie info a ostatné tlačivá nájdete na http://blog.radiowow.sk/3138/ alebo na stránke 
občianskeho združenia http://oz.radiowow.sk  

Daňový úrad Trenčín 
Pobočka Prievidza 
ul. G. Švéniho I / 2727 
971 01 Prievidza 

Daňový úrad Trenčín 
K dolnej stanici 22 
911 33 Trenčín 

Daňový úrad Nitra 
Pobočka Topoľčany 
Krušovská 89 
955 56 Topoľčany 
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