Tarlovova cysta, z.s.
IČO: 085 40 373
Struha 871, 517 54, Vamberk
e-mail: tarlovovacysta@seznam.cz
web: www.tarlovovacysta.org
Charakteristika organizace: Všestranně pomáháme osobám zdravotně znevýhodněným a
podporujeme osoby o ně pečující.

Vážené a milé dárkyně, vážení a milí dárci,

V Praze, 1.8. 2022

Dovolte nám jménem naší pacientské organizace Tarlovova cysta, z. s. Vás informovat o
možnosti poskytnutí naší organizaci finanční příspěvek (dar) a o zákonných výhodách pro
dárce.
Naší cílovou skupinou jsou pacienti s Tarlovovou cystou, jejich pečující osoby, lékařská
společnost a veřejnost. Vytyčili jsme si úkol a tím je, přinášet všem nové poznatky o
Tarlovově cystě, o možnostech diagnostiky, léčby, podpory a pomoci.
Naše aktivity jsou dohledatelné na sociálních sítích a to na:
Facebooku: https://www.facebook.com/tarlovovacysta
Instagramu: https://instagram.com/tarlovcystdisease?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Webu: https://www.tarlovovacysta.org/
Vámi poskytnuté finanční dary budou využity na pokrytí nákladů s provozem webových
stránek (zaplacení domény), nákupu potřebných administrativních potřeb (toner do tiskárny,
tužky, bloky, obálky apod.), k tisku našich osvětových letáků pro distribuci mezi lékaři a jiné
podobné aktivity.
Fyzické osoby (zaměstnanci a podnikatelé bez registrace v Obchodním rejstříku) si dar odečítají
ze základu daně. A to tehdy, jestliže úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (rok) přesáhne
2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000,- Kč (zákon č. 586/92 Sb., § 15, odstavec 1).
V úhrnu lze odečíst nejvýše l0 % ze základu daně.
Toto provádí podnikatelé při podávání daňového přiznání (daň z příjmu).
Je-li dárcem zaměstnanec, za kterého provádí daňové přiznání mzdová účtárna, je nutné, aby
dárce účtárnu požádal o snížení základu daně prostřednictvím Potvrzení o daru.
Právnickým osobám (podniky registrované v Obchodním rejstříku) se dar odečítá tehdy, jestliže
úhrnná hodnota darů činí minimálně 2 000,- Kč.
V úhrnu lze odečíst maximálně 5 % ze základu daně (zákon č. 586/Sb., § 20, odstavec 8).
Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem
podnikání.
V případě Vaší laskavosti, kdy nám poskytnete finanční dar na č.ú. 301081561/0300, Vás
poprosíme, abyste na náš e-mail: tarlovovacysta@seznam.cz zaslali Vaše kontaktní údaje pro
vyplnění Potvrzení o daru.
A to především: jméno a příjmení, adresu a výši částky.
Potvrzení o daru budeme každý rok posílat v lednu následujícího roku.
S přátelským pozdravem Mgr. Petra Valentová, předsedkyně výboru.

