ZÍSKANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY
BUDÚ POUŽITÉ PRE ROK 2018
VÝHRADNE TAKTO:
1. 30 % z príspevkov budú použité na
jednorázový príspevok na ISEC kartu pre
každého študenta
2. 10 % z príspevkov budú použité na
jednorázový príspevok na čitateľský preukaz
do knižnice
3. 20 % z príspevkov budú použité na
vytvorenie sociálneho fondu z ktorého
budeme pomáhať žiakom a ich rodinám pri
neočakávaných životných situáciách
4. 40 % zo získaných prostriedkov budú
rozdelené medzi konkrétne triedy, ktoré si sami
rozhodnú o použití finančných prostriedkov
Ako poukázať 2% dane?
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PRIJÍMATEĽA:
Obchodné meno (názov): Združenie rodičov
pri Strednej zdravotníckej škole v Košiciach
Sídlo: Moyzesova 17, 040 01 Košice
Právna forma: Občianske združenie podľa
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov IČO: 31265758
POSTUP PRE ZAMESTNANCOV
1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa
o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených
preddavkov na daň.
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám
vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum
zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej
zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú
môžete v prospech prijímateľa poukázať.
Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky
minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie,
môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z
Vašej zaplatenej dane.
4. Prečitajte si pozorne celé Vyhlásenie, v
ktorom musia byť vyplnené naše údaje .
5. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám
chcete poukázať.
6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu
s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na
daňový úrad podľa Vášho bydliska
7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia
podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v
prospech našej organizácie. Peniaze na náš
účet prevádza príslušný daňový úrad.
POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY
Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si
samé podávajú daňové priznanie v roku 2018
1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov
fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú
môžete poukázať v prospech prijímateľa,
poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však
byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre
prijímateľa.
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby
sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z
dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré

potrebujete do daňového priznania uviesť, v
prípade, že chcete peniaze poslať práve nám :
IČO: 31265758
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Združenie rodičov pri Strednej
zdravotníckej škole v Košiciach
Ulica: Moyzesova 17, 040 01 Košice
Číslo:17
PSČ: 040 01
Obec: Košice
3. Riadne vyplnené daňové priznanie
doručte v lehote, ktorú máte na podanie
daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018)
na Váš daňový úrad /podľa Vášho bydliska/ a
v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY
Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre
právnické osoby v roku 2018
1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%)
z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna
výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z
príjmov právnickej osoby– to je maximálna
suma, ktorú môžete poukázať v prospech
prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj
menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená
podmienka minimálne 8,00 € na jedného
prijímateľa.
3. POZOR:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až
do termínu na podanie daňového priznania
a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do
31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške

minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný
účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba
prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0%
z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že
poukazuje iba 1,0% z dane.

6. Riadne vyplnené daňové priznanie
doručte v lehote, ktorú máte na podanie
daňového priznania na Váš daňový úrad
(zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto
termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až
do termínu na podanie daňového priznania
a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do
31.3.2018) DAROVALA financie vo výške
minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný
účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba
prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2%
z dane (tak ako po minulé roky).

7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení
všetkých podmienok má zákonnú lehotu
90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré
ste poukázali, v prospech Vami vybraných
prijímateľov.

4. V daňovom priznaní pre právnické osoby Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie
1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
Údaje, ktoré potrebujete do daňového
priznania uviesť:
IČO: 31265758
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Združenie rodičov pri Strednej
zdravotníckej škole v Košiciach
Ulica: Moyzesova 17, 040 01 Košice
Číslo:17
PSČ: 040 01
Obec: Košice
5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte
do daňového priznania ďalší list papiera ako
prílohu (je uvedená na poslednej strane DP)
a uveďte tam analogicky všetky potrebné
identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu,
ktorú chcete v ich prospech poukázať. V
kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom
chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Stredná zdravotnícka škola v Košiciach
Sídlo: Moyzesova 17, 040 01 Košice
www.szske.sk

POZNÁMKA:
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani
ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na
účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady,
nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
AKO MÔŽETE EŠTE POMÔCŤ A
PODPORIŤ SVOJE DETI?
Zdieľajte túto informáciu medzi priateľmi
a známymi a získajte pre svoje deti viac
prostriedkov
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