Vážení rodičia, milí priatelia!
Na prípravu aktivít orientovaných na žiaka škola nemá vo svojom rozpočte, ktorý je
centrálne určený podľa výšky normatívov na žiaka, dostatok finančných prostriedkov.
Jedinou šancou na ich realizáciu je získanie vlastných finančných prostriedkov. Jednou
z mála možných foriem ako ich získať je spolupráca s Radou rodičovských združení pri
Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene, ktorá je oprávneným prijímateľom poukázanej sumy do
výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z.z.
Obraciame sa na Vás preto so zdvorilou žiadosťou. Máte právo určiť, komu daňový
úrad pošle 2% z výšky Vašich už zaplatených daní, ktoré odvádzate do štátneho rozpočtu.
Venujte, prosím, 2% z daní na účet Rady rodičovských združení pri
Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene.
Rada rodičovských združení tieto vzácne finančné prostriedky použije na krúžkovú
činnosť a financovanie nákladov na rôzne súťaže, olympiády, SOČ, ale aj na nákup
učebných pomôcok, príspevok na maturitné skúšky, poistenie. Použitie finančných
prostriedkov je RRZ povinná zverejniť do 31. mája 2017 v Obchodnom vestníku, čím je
zabezpečená aj verejná kontrola nakladania s Vašimi príspevkami.
Za Vaše pochopenie i ústretovosť Vám vopred úprimne ďakujeme !
Vo Zvolene 10. januára 2017
MUDr. Róbert Thonhauser
predseda RRZ
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Návod na poukázanie 2% (3%) dane:
Podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je možné v roku 2017
poukázať podiel zo zaplatenej dane za rok 2016 nasledovne:
1. Daňovník, ktorému vykoná ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ
predkladá na miestne príslušný daňový úrad podľa trvalého bydliska do 30.4.2017 tlačivá:
1. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
2. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (potvrdí zamestnávateľ)
2. Daňovník, ktorý v roku 2016 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín (doloží o tom
potvrdenie), môže darovať 3% zo zaplatenej dane.
3. Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie (fyzická a právnická osoba)
- Fyzická osoba priamo v daňovom priznaní, ktoré si podáva do 31.3.2017 vyhlasuje,
ktorému prijímateľovi sa má poukázať suma do výšky 2% zaplatenej dane.
- Právnická osoba 1,5%, ak do dátumu zaplatenia dane nedarovala financie vo výške
minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešné účely.
- Právnická osoba 2%, ak do dátumu zaplatenia dane darovala financie vo výške
minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešné účely.
Identifikačné údaje prijímateľa:
IČO:
37821873
Názov:
Rada rodičovských združení pri Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene
Sídlo:
Hronská 1467/3, Zvolen
Právna forma: občianske združenie
Uvedené tlačivá 1,2 tvoria prílohu tohto listu.
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