Vážení rodičia, milí priatelia!
Máte záujem rozvinúť myšlienku vyššej kvality vzdelávania Vašich detí?
Máte záujem finančne podporiť Vašu školu?
Podobne ako minulé roky tak aj tento rok môžete rozhodnúť, na čo štát použije dane, ktoré ste odviedli, príp. odvediete. Dve percentá zo svojich daní môžete poukázať pre mimovládne neziskové organizácie podľa zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Kto môže poukázať 2 % z dane?
Daňovník (fyzická alebo právnická osoba), ak daň (zo mzdy alebo podnikania) zaplatil do termínu, ak 2 % je viac
ako 3 € v prípade fyzickej a 8 € v prípade právnickej osoby a ak vyplní formuláre s tým spojené.

Kto môže prijať 2 %?
Podľa horeuvedeného zákona to môže byť aj občianske združenie, ako je OZ LINGUA pri našej základnej škole,
pretože spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky.

Prečo by ste Vaše 2 % mali poukázať združeniu LINGUA?
Cieľom združenia LINGUA je aktívne podporovať vzdelávanie a šport detí, tvorivosť, úctu k názorovej a kultúrnej
pestrosti a k demokratickému správaniu a rozvíjať výučbu na Základnej škole, Lachova ul. č.1 v Bratislave.

Ako to môžete urobiť:
 Právnické a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie, vyplnia príslušné kolónky, ktoré sú súčasťou
tlačiva na daňové priznanie.
 Fyzické osoby, ktorým ročné zúčtovanie dane zo mzdy vypracúva zamestnávateľ:
1. Do 15. 2. 2018 požiadajú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Potom požiadajú zamestnávateľa, aby im vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“.
3. Z tohto potvrdenia si vedia zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z už zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžu v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
4. Vyberú si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2 % na rok 2017 (ak ním bude OZ LINGUA, údaje
sú už v tlačive napísané).
5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručia do 30. 4. 2018 na daňový úrad výlučne podľa
svojho trvalého bydliska (ak nám vyplnené tlačivá pošlete do školy, my ich za Vás na daňové úrady radi doručíme).

Vážení rodičia, priatelia,
už pätnásty rok bude naše Občianske združenie, aj vďaka Vám, pomáhať žiakom našej školy, škole ako takej. Ďakujeme Vám všetkým za Vašu ochotu pomôcť. Veľká vďaka tým, ktorí nám opakovane pomáhajú a aj tým, ktorí sa
práve rozhodli pomôcť.
Za získané peniaze v roku 2015 (prijaté v roku 2014) sme zabezpečili: nákup softvéru, internetové služby v sume
418,78 €, podporu alternatívnych vzdelávacích metód v sume 1611,16 € (odborná literatúra, KOMPARO,MATBOJ,
PIKOPRETEK), budovanie MTZ výchovno-vzdelávacej činnosti v sume 3578,83 € (Server Dell, Chladenie servera,
router,switch). Spolu 5608,77 €.
Pozri:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=164606
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Ďakujeme Vám za dôveru!
Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie LINGUA
Sídlo: Lachova ul. č. 1, 851 03 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 31 772 889
Informácie ochotne poskytneme:
Telefón: 02/62 311 667
e-mail: capek @zslachova.sk
Mgr. Martin Capek
predseda predstavenstva OZ

