Nezisková organizácia STADETORE prevádzkuje od roku
2009 Špeciálnu materskú školu, Domov sociálnych služieb a od roku2011 aj Detské centrum
Miláčik na Slnečnej ulici v Banskej Bystrici

Stadetore n.o. sa snaží byť stále dynamickou organizáciou, ktorá hľadá stále nové
prostriedky pre zlepšovanie podmienok pre deti rôznej vekovej kategórie s rôznymi
individuálnymi potrebami. 2% dane predstavujú pre nás nové možnosti ako zlepšovať
prostredie pre Vaše deti. Budeme veľmi radi, ak 2% z dane venujete Stadetore n.o.,
ktorá zastrešuje Súkromnú špeciálnu materskú školu pre deti s poruchou
binokulárneho videnia, Domov sociálnych služieb Slniečko pre deti s kombinovaným
zdravotným znevýhodnením a Detské centrum Miláčik. Váš záujem a potreby Vašich
detí sú pre nás prioritou.
Prostriedky plánujeme použiť hlavne na nákup hračiek, moderných didaktických
pomôcok, prípadne nového detského nábytku.
Fyzické osoby: Z A M E S T N A N C I
 vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% s NAŠIMI ÚDAJMI o STADETORE n. o..
 požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie potvrdenia o zaplatení dane,
 na základe potvrdenia vyplňte vo vyhlásení dátum zaplatenia dane a vypočítajte
si 2% z vašej dane - táto suma musí byť minimálne 3,32 €,
 obe vyplnené tlačivá - vyhlásenie aj potvrdenie doručte do 30.4.2012 na daňový
úrad podľa miesta trvalého bydliska,
Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:
 všimnite si pri vypĺňaní vášho daňového priznania kolónku - vyhlásenie
o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane, ktoré je potrebné vyplniť,
 vypočítajte si 2% z dane z príjmov, kde minimálna hodnota je 3,32 €.
Podrobnejšie informácie aj na: www.rozhodni.sk
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Podporiť nás môžu aj právnické osoby. Všetky finančné prostriedky použijeme na
verejnoprospešný účel pre Vaše deti.Plánujeme zveľadiť aj detské ihrisko v areáli
našich zariadení.

Právnické osoby (firmy)
 postupujte rovnako ako fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie,
 POZOR:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2011 až do termínu na podanie daňového
priznania a zaplatenie dane v roku 2012 (zvyčajne do 1.3.2012) NEDAROVALA
financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej
organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane - VYPLNÍ v časti IV.
kolónku 3.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2011 až do termínu na podanie daňového
priznania a zaplatenie dane v roku 2012 (zvyčajne do 31.3.2012) DAROVALA
financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej
organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
 Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je
maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov,
poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka
minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa
Podrobnejšie informácie aj na: www.rozhodni.sk
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