Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou nár. um. Ľ. Podjavorinskej
916 11 Bzince pod Javorinou 346

IČO: 17319617/058
...teraz sme už združení v rodičovskom združení,
rodičov a priateľov našich škôl...
P. Hammel

Vážení rodičia a priatelia školy,
cieľom a úlohou nášho rodičovského združenia je najmä podpora vzdelávania a výchovy našich detí, podpora ich
voľnočasových aktivít a uskutočňovanie rôznych záujmových podujatí.
Na realizáciu týchto cieľov sú nevyhnutne potrebné určité finančné prostriedky, ktoré získavame aj vďaka Vašim
členským príspevkom, vďaka sponzorským darom a pod.
Jedným z ďalších spôsobov získania tak potrebných zdrojov je možnosť použitia 2% zo zaplatenej dane z príjmov
právnických a fyzických osôb (podnikateľov i zamestnancov).
Dovoľujeme si Vás preto osloviť a požiadať o poukázanie 2% z Vami zaplatenej dane z príjmov v prospech
nášho rodičovského združenia.
Čo je potrebné urobiť:
Fyzická osoba – zamestnanec, ktorý nemá povinnosť podať daňové priznanie a zamestnávateľ mu vykonal ročné
zúčtovanie dane* môže vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% má daňový úrad poukázať ním určenej
právnickej osobe – nášmu rodičovskému združeniu. Urobiť tak môže prostredníctvom priloženého „VYHLÁSENIA“,
ktoré treba vyplniť a do 30. apríla 2009 predložiť príslušnému daňovému úradu. Prílohou vyhlásenia je aj
potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vyplní zamestnávateľ.
*O vykonanie zúčtovania dane treba zamestnávateľa požiadať do 15. februára 2009. Zamestnávateľ je povinný
zúčtovanie vykonať do 31. marca 2009.
Fyzická osoba, ktorá je povinná podať daňové priznanie, môže v ňom vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky
2% má daňový úrad poukázať ním určenej právnickej osobe – nášmu rodičovskému združeniu. Urobiť tak môže
prostredníctvom príslušnej kolónky v daňovom priznaní do 31. marca 2009.
(DP FO typ A – VIII. ODDIEL – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijmov FO...
DP FO typ B – XII. ODDIEL - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijmov FO...)
Právnická osoba môže taktiež v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% má daňový
úrad poukázať ním určenej právnickej osobe – nášmu rodičovskému združeniu. Urobiť tak môže prostredníctvom
príslušnej kolónky v daňovom priznaní do 31. marca 2009. (DP PO – IV.časť na strane 7 daňového priznania)
Potrebné údaje:
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Prikladáme tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov FO, podľa zákona č.
595/2003 Z.z. v.z.n.p., ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov
zo závislej činnosti“, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
V prípade potreby ďalšie tlačivá nájdete na sekretariáte základnej školy, v materskej škole, na obecnom úrade a
v poštovom-novinovom stánku.

Vopred ďakujeme za poukázané prostriedky, pochopenie a podporu Vás – rodičov, priateľov a ďalších
sympatizantov nášho rodičovského združenia. Získané zdroje použijeme v súlade s cieľmi, úlohami
a stanovami rodičovského združenia.
V roku 2009 Vám prajeme veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov a tešíme sa na stretnutia vrámci
aktivít rodičovského združenia.
S pozdravom
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