Vážení rodičia,
opäť sa na vás obraciame s možnosťou darovať Rodičovskému združeniu pri ZŠ Lazy pod Makytou 2 % alebo 3 % zaplatenej
dane z príjmov za rok 2017. Pomôžete tak finančne našej základnej škole a podporíte vo vzdelávaní aj svoje deti.
Poukázať 2 % z dane môžu všetci daňovníci – fyzická osoba, právnická osoba (firma), ako aj zamestnanec. Daňovník
poukazuje 2 % z dane za rok 2017.
Poukázať 3 % zaplatenej dane môže iba fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa
zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré musí priložiť k vyhláseniu.
Z toho vyplýva, že ak ste pracovali iba ako zamestnanec, darujete klasicky 2 % zo zaplatenej dane.
1. Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie, zamestnávateľ Vám vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň.
Pre rok 2018 sa používajú len nové tlačivá potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, ktoré je potrebné
priložiť k Vyhláseniu o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane. Bez týchto dvoch tlačív, nie je možné
darovať 2 % z dane.
- vyplníte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb (na riadku 12 je
potrebné uviesť sumu z riadku 3 Potvrdenia o zaplatení dane), dole na tlačive je potrebný Váš podpis ako
daňovníka:
- obe tlačivá doručíte na Základnú školu s materskou školou do 27. 4. 2018 alebo ich môžete osobne odovzdať na
daňovom úrade do 30. 4. 2018.
2. Ak podávate daňové priznanie, tak Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je priamo
v daňovom priznaní. Výška 2% z dane musí byť minimálne 3 € a môže byť poukázaná iba v prospech jednej organizácie.
3. Ak ste právnická osoba, tak vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby je priamo
v daňovom priznaní v časti IV. Výška 2 % z dane právnickej osoby musí byť minimálne 8 € a môže byť poukázaná v prospech
viacerých neziskových organizácií.
Daňový úrad poukáže za Vás 2 % z už zaplatenej dane na účet rodičovského združenia. Neplatíte nič naviac.
Prosíme Vás, odovzdajte informácie o tejto možnosti aj svojim známym a priateľom.
V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na nás na tel. č. 042/468 19 49, tlačivá sú k dispozícií na ZŠ Lazy pod Makytou (na
požiadanie Vám ich radi doručíme) alebo Vám ich zašleme emailom.
-

Ďakujeme.

