1% dla naszej szkoły
Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o przekazanie 1% odpisu
od podatku za rok 20167 na rzecz naszej szkoły.
Tym razem chcielibyśmy:
 gruntownie odnowić nasz sprzęt sportowy. Myślę tu o zakupie
nowych bramek, zestawów kijów i akcesoriów do unihokeja oraz
 wykonać nowe, wyższe ogrodzenie szkoły od strony parku.
Szacunkowe koszty tych przedsięwzięć to ok. 30 tys. zł. Przyda się więc każda
złotówka.
Coroczne rozliczenie podatku jest dobrą okazją, aby powiększyć nasze
środki. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o przekazanie tegorocznego
i następnych odpisów 1% od podatku dochodowego na rzecz Społecznego
Towarzystwa Oświatowego, koniecznie z dopiskiem: SKT 134. Pieniądze te
trafią z powrotem na konto naszej szkoły w formie dotacji ZG STO, a my
przekażemy je na wydatki inwestycyjne. Zachęcajmy też do poszerzenia grona
darczyńców o krewnych, znajomych, przyjaciół, którzy chcieliby wspierać
rozwój oświaty niepublicznej.
Szczegółową informację, jak dokonać odpisu, znajdziecie Państwo
na kolejnej stronie.
Z poważaniem,

Warszawa, 13 marca 2018 r.

Jak przekazać 1% podatku Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu?
Należy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym
(PIT-28 – poz. 134, 135; PIT-36 – poz. 329, 330; PIT-36L – poz. 97, 98;
PIT-37 – poz. 137, 138; PIT-38 – poz. 57, 58). Można również przekazać
organizacji OPP 1% podatku od dochodu pochodzącego ze sprzedaży
nieruchomości. W tym przypadku, składając formularz PIT-39, należy wypełnić
poz. 51, 52.
Po obliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia za rok 2017,
we wskazanych rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer, pod jakim
widnieje Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 0000012189 – oraz kwotę, którą chcemy przekazać dla STO. Prosimy pamiętać,
że kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania
podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust.1
ustawy o pdof).
Dla ułatwienia kontaktu STO z darczyńcą można w składanym zeznaniu
podać informacje uzupełniające (np. e-mail).
Aby 1% Państwa podatku trafił na pewno do nas, należy też wskazać
cel szczegółowy (czyli SKT 134) – PIT-28 – poz. 136, 138; PIT-36 – poz. 331,
333; PIT-36L – poz. 99, 101; PIT-37 – poz. 139, 141; PIT-38 – poz. 59, 61; PIT39 – poz. 53, 55.
Aby naczelnik urzędu skarbowego przekazał nam Państwa dane osobowe
(imię, nazwisko, adres) oraz wysokość przekazanej kwoty, trzeba zaznaczyć
w formularzu odpowiedni kwadrat (PIT-28 – poz. 137; PIT-36 – poz. 332;
PIT-36L – poz. 100; PIT-37– poz. 140; PIT-38 – poz. 60; PIT-39 – poz. 54).
Wskazaną przez Państwa kwotę (1% podatku należnego) właściwy urząd
skarbowy przekaże na konto STO w okresie od maja do lipca tego roku
podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. 1% podatku można
przekazać w zeznaniach złożonych w terminie, tj. PIT-28 do 31 stycznia 2018 r.,
PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 do 30 kwietnia 2018 r. Możliwe jest również
przekazanie 1% na podstawie korekty deklaracji podatkowej złożonej w terminie:
do 31 maja 2018 r. – PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39; do 28 lutego 2018
r. – PIT-28.

