
  

 

 

 úctivo sa na Vás obraciame s prosbou o poukázanie 2% dane z príjmov fyzických alebo právnických 
osôb cirkevnej Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky. 2% z Vašej dane z príjmov predstavujú časť 
dane, ktorú nám poskytne daňový úrad. Nedostane sa tak do štátneho rozpočtu, ale bude priamou 
podporou našej školskej činnosti. Škole môžete darovať 2% prostredníctvom Rodičovského združenia 
ProSchola, ktoré je ich oprávneným prijímateľom. 

Finančné príspevky získané touto formou každoročne využívame na modernizáciu vzdelávacieho 
procesu a zlepšenie materiálneho vybavenia učební a ostatných priestorov školy. Z prostriedkov pravidelne 
podporujeme aj rôzne súťaže, umelecké a športové aktivity detí, organizáciu spoločenských a kultúrnych 
podujatí a záujmovú činnosť detí. Použitie 2% prebieha v súlade so stanovami RZ ProSchola.  
 

 AKO  POSTUPOVAŤ  PRI  POUKÁZANÍ  2%  Z DANE ? 
A  - ak ste zamestnanci a daňové priznanie za vás podáva zamestnávateľ (u ktorého ste podali žiadosť  
       o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov): 
 požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo 

závislej činnosti“; 
 na základe tohto tlačiva vyplňte prosím priložené tlačivo („Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 

2% (3%)* zaplatenej dane“); 
 obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane + Vyhlásenie o poukázaní) doručte poštou alebo osobne 

do 2.5.2017 na príslušný daňový úrad (podľa miesta vášho bydliska). Daňové úrady do 90 dní 
prevedú Vaše 2% z dane na účet nášho občianskeho združenia; 

 ak nemáte možnosť doručiť vyplnené tlačivá na daňový úrad, môžete ich poslať po Vašom dieťati          
na sekretariát školy a my ich doručíme za Vás (prosíme poslať najneskôr do 27.4.2017); 

 tlačivá ("Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti", „Vyhlásenie o poukázaní“) sú 
dostupné aj na www.csmalacky.sk alebo si ich môžete osobne vyzdvihnúť na sekretariáte školy.  

  B  - ak si podávate daňové priznanie sami: 
 fyzická osoba – vypočítajte si 2% (alebo 3%)* zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, čo 

predstavuje maximálnu sumu, ktorú môžete darovať v prospech jedného prijímateľa (minimálne však 
3€). Daňové priznanie pre fyzické osoby obsahuje príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť percento 
z dane a identifikačné údaje o prijímateľovi (FO typ A oddiel VIII.; FO typ B oddiel XIII.); 

 právnická osoba - vypočítajte si 2% (1,5%) z dane z príjmov právnických osôb, čo je maximálna suma 
pre darovanie (minimálne 8€ pre jedného prijímateľa). Daňové priznanie pre PO obsahuje (v časti 
IV.) už príslušné kolónky, kde treba vyplniť percento z dane a identifikačné údaje o prijímateľovi; 

 riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote (do 31.3.2017) na daňový úrad podľa miesta 
Vášho bydliska (tlačivá k daňovému priznaniu i potvrdenie o DČ nájdete na www.rozhodni.sk). 

* Podiel do výšky 3% dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala 
dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín (písomné potvrdenie o DČ je prílohou k Vyhláseniu alebo DP). 
 

Identifikačné údaje o prijímateľovi 2% z dane: 
Obchodné meno alebo názov:   Rodičovské združenie ProSchola 
Sídlo :  Kláštorné nám. 1163/1, 901 01 Malacky 
Identifikačné číslo / IČO :  31813500 
Právna forma :  Občianske združenie   

Za všetky dary, ktoré sú vyjadrením vašej priazne a podpory, Vám zo srdca a úprimne ĎAKUJEME! 

RZ ProSchola a Spoločenstvo cirkevnej SpŠ 

Milí rodičia a priatelia školy, 
 


