Vážení rodičia, priatelia a priaznivci Gymnázia Jozefa Lettricha !
Určite neuniklo Vašej pozornosti, že v zmysle Zákona o dani z príjmov máte možnosť
rozhodnúť sa, na aký účel a komu venujete 2 % dane z príjmu ako fyzická, resp. právnická
osoba. Medzi zaregistrovanými neziskovými organizáciami uchádzajúcimi sa o Vašu podporu
je aj rodičovské združenie, ktoré združuje finančné prostriedky na podporu všestranného
rozvoja gymnázia, najmä v oblasti rozširovania a skvalitňovania vzdelávacích služieb.
Naša škola poskytuje v súčasnosti 460 študentom možnosť získať veľmi dobrú prípravu pre
úspešné pokračovanie v štúdiu na vysokých školách. O kvalite vyučovania svedčia pravidelné
popredné umiestnenia našich študentov v rôznych súťažiach, vysoké percento prijatých
uchádzačov na vysoké školy a umiestnenie v rebríčku hodnotenia škôl v rámci SR. Chceme
udržať vysoký kredit našej školy aj prostredníctvom zvyšovania technickej vybavenosti
a zvýšenej ponuky vzdelávacích služieb. Minulý rok sme mohli takto využiť 7759 € na nákup
nových šatňových skriniek, na rekonštrukciu osvetlenia v triedach, stojanov na bicykle a
učebných pomôcok.
2% z dane pomôžu výraznejšie a rýchlejšie naplniť naše ciele. Prosíme Vás,
podporte ďalší rozvoj školy a venujte 2 % z vašej, už zaplatenej dane na účet
rodičovského združenia.
Obchodné meno / názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu
Sídlo – ulica: J. Lettricha 2 PSČ: 036 01 Obec: Martin
Právna forma: Občianske združenie
IČO : 173196170280
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznania samy, majú
Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane priamo v daňovom priznaní. Poukázaná minimálna
suma z 2 % z dane zo zákona je:
Fyzické osoby – 3 €
Právnické osoby – 8 €
Termín – do 31.marca 2018
Zamestnanci (fyzické osoby), ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ, doručia
DÚ (podľa trvalého bydliska) dve vyplnené tlačivá:
1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2017
2. Potvrdenie o zaplatení dane – vyhotoví ho zamestnávateľ na požiadanie
Poukazovaná suma z 2 % z dane zo zákona je minimálne 3 €.
Termín – do 30. apríla 2018
Vyplnené tlačivá môžete doručiť aj na sekretariát školy p. Zifčákovej a my ich doručíme
na DÚ. Zaručujeme sa, že Vaše údaje budú použité len pre potreby DÚ.
Viac informácií o 2 % z dane na www.rozhodni.sk
Mgr. Igor Libo, riaditeľ školy

Ing. Jozef Jakubec, predseda RZ

