PODPORTE
Materskú školu v Sebedraží a jej premenu školského dvora na dvor
moderný a bezpečný
Prečo darovať 2% dane z príjmu škole prostredníctvom Združenia rodičov
a priateľov materskej školy Sláviček.
Rodičovske združenie( ďalej len RZ) je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojim
menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva. Spolupracuje s vedením MŠ pri
riešení problémov výchovy a vzdelávania detí, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti detí
MŠ, pri zabezpečení kultúrnych, alebo iných podujatí školy a tiež poskytuje škole v rámci svojích
možností materiálnu, organizačnú pomoc .

Váš príspevok - 2 % dane z príjmu pre Vás v praxi neznamená žiadny výdavok navyše. Ide o daň,
ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým
podporíte realizovať modernizáciu školského dvora pri MŠ.

Ako postupovať pri poukázani 2 % z dane :

Ak ste zamestnanec:
Do 15.2. 2017 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie roč. zúčtovania o zaplatených
preddavkov na daň. Zamestnávateľ Vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si
viete vypočítať 2 % zo zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete venovať , ale musí byť minimalne
3€.
1. Vyplníte Vyhlásenie - meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zo zaplatenej
dane. Údaje o našom združení sme už vyplnili.
2. Obe tlačivá - Potvrdenie o zaplatení dane aj Vyhlásenie o poukázaní dane doručíte
najneskôr do 30 apríla 2017 do MŠ ( škola ich hromadne odovzdá na daňový úrad ďalej už
iba DÚ )

Ak ste fyzická osoba , ktorá si daňové podáva sama:
1. Vyplňte si daňové priznanie( ďalej už iba DP) . V DP pre fyzické osoby za rok 2016 – typ A – sú
uvedené kolonky na poukázanie 2 % – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu
zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby . – typ B , potom venujte pozornosť XII. Oddielu –
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.
2. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov FO, to je max. suma, ktorú nám môžete
venovať, min. 3€.
3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení.

4. Vyplnené DP doručte do 30.4. 2017 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska a nezabudnite
do toho termínu aj zaplatiť daň z príjmov.

Ak ste právnicka osoba ( PO): - jedná sa o 1 %
1. Vyplňte si DP . V DP pre PO za rok 2016 sú už uvedené kolonky na poukázanie 2 % - IV.
Oddiel – Vyhlásemie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov PO.
2. Vypočítajte si 1% z príjmov PO , tj. max. suma, ktorú nám môžete venovať.
Doplňte identifikačné údaje o našom združení ktoré sú :
IČO: 50066048
Právna forma : Občianske združenie
Obchodné meno: Združenie rodičov a priateľov materskej škôlky Sláviček
Sídlo: MŠ Boriny 457 , 972 05 Sebedražie
Č. účtu: SK 988 330 000000 290 110 2265 Fio banka a.s.
3. Vyplnené DP doručte do 31. 3. 2017 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska
a nezabudnite do toho termínu aj zaplatiť daň z príjmov.

Vopred ďakujú Vaše detičky 
V prípade potreby poradiť kontaktujte: Ján Tomík č.t. 0905 890 952

