Stredná priemyselná škola Myjava, Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava
____________________________________________________________________________________

Vážení rodičia, milí priatelia školy,
aj v tomto roku je možné 2% z dane príjmov, či už fyzických alebo právnických osôb poukázať
na podporu neziskových organizácií.
Využívame preto túto možnosť a obraciame sa na Vás s prosbou o podporu nášho Rodičovského
združenia pri Strednej priemyselnej škole Myjava.
Rozhodnite sa sami, kam pôjdu Vaše dane a komu pomôžete finančným darom.
Ako môžete pomôcť?
Ak venujete 2% zo svojej dane, pomôžete zlepšiť materiálno-technické podmienky výučby na
našej škole.
Nebudete platiť ani euro navyše, Vaším rozhodnutím zaväzujete príslušný daňový úrad v mieste
Vašej pôsobnosti, aby 2% z už Vami zaplatenej dane previedol na účet nášho Rodičovského
združenia.
Rodičovské združenie pri SPŠ Myjava sa zameriava na rast úrovne vzdelávania, modernizáciu
a obnovu učebných pomôcok, na zlepšenie materiálnych podmienok školských i mimoškolských
aktivít žiakov školy, o čom operatívne informuje škola na stránke školy www.spsmyj.sk.
Rodičovské združenie pri Strednej priemyselnej škole Myjava je zaregistrované v Notárskom
centrálnom registri pod značkou NCRls 54117/2017 a uchádza sa o Vašu priazeň.
Ďakujeme za Vašu podporu!

Ako postupovať?
ZAMESTNANEC, KTORÉMU ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ:
1) Požiadajte zamestnávateľa o vydanie „Potvrdenia o zaplatení dane“.
2) Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% . . . „ .
3) Obidve tlačivá zašlite do 30. apríla 2018 svojmu miestne príslušnému správcovi dane (napr. ak
zamestnávateľ, u ktorého pracujete, má sídlo v Senici, tak na Daňový úrad v Senici).
Poznámka:
- Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% . . . „ s vyplnenými údajmi II. Údaje
o prijímateľovi nájdete tiež na www.spsmyj.sk .
- Ak je Váš miestne príslušný správca dane DÚ Myjava, môžete tlačivá doručiť i na školu.
KTO PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE AKO FYZICKÁ ALEBO PRÁVNICKÁ OSOBA:
1) Priamo v tlačive „Daňové priznanie“ vyplňte časť „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej
dane z príjmov„ a odovzdajte správcovi dane (príslušnému Daňovému úradu) do 31. marca
2018.
Do časti údajov prijímateľovi uveďte:
IČO/SID 173196170585
Právna forma Občianske združenie
Obchodné meno Rodičovské združenie pri Strednej priemyselnej škole Myjava
Ulica SNP
Číslo 8
PSČ 907 01
Obec Myjava
2) Žiadne iné údaje ani tlačivá nie sú potrebné.

Adresy niektorých Daňových úradov a kontaktných miest,
z ktorých vyberiete miestne príslušný podľa Vašej adresy
alebo adresy Vášho zamestnávateľa

Malacky, Záhorácka 5249/17, 901 01 Malacky
Piešťany, Záborského 40, 921 21 Piešťany
Senica, Nám. Oslobodenia 6, 905 01 Senica
Skalica, Mallého 56, 909 01 Skalica
Šaštín-Stráže, Štúrova 1263, 908 41 Šaštín-Stráže
Myjava, M.R.Štefánika 561/6, 907 01 Myjava
Stará Turá, Družstevná 492/2, 916 01 Stará Turá
Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 36,
915 01 Nové Mesto nad Váhom

