Obdarovaný:
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
5. května 251, Plešivec, 381 01 Č. Krumlov
IČ: 70815089

POTVRZENÍ O PŘIJETÍ DARU
pro snížení daňového základu

Potvrzujeme tímto příjem níže specifikovaného daru v roce 201…
od:
adresa trvalého bydliště/sídlo:
finanční dar v celkové hodnotě
českých)

……………… Kč (slovy .......................................korun

ve prospěch neziskové organizace ICOS Český Krumlov o.p.s., registrované v rejstříku obecně
prospěšných společností: Krajský soud v Českých Budějovicích, Oddíl O, vložka 339, ze dne 30. 12. 2013.
Přijatý dar bude použit výlučně na účely podpory veřejně prospěšné činnosti, a to především na následující činnosti
obdarovaného: na účely sociální (služba osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory, bezplatné
právní poradenství pro osoby v nepříznivé sociální situaci), na účely podpory dobrovolnictví pro děti, seniory ad.
(činnost akreditovaného Dobrovolnického centra Český Krumlov), či na podporu a ochranu dětí mládeže (činnost
Rodinného centra v Č. Krumlově a služby Podpora rodin v ohrožení).

Potvrzení se vydává v souladu se zákonem číslo 586/92 Sb. a pozdějších úprav a slouží k odpočtu od
základu daně dárce. Toto potvrzení se vyplní 2 x (1x dárce, 1x ICOS Český Krumlov, o.p.s.).

V Č. Krumlově dne: …………………….

razítko a podpis příjemce/obdarovaného
(ředitel ICOS Český Krumlov, o.p.s..)

Děkujeme Vám za poskytnutí daru!
Poučení:
AD Fyzické osoby: Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých
bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu
daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové
účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně
projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.
AD Právnické osoby: (dle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu). Od základu daně mohou právnické osoby odečíst
hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze
za období leden-prosinec odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně.

