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FINANČNÍ ODBOR
VYSTAVENÍ POTVRZENÍ O DARU pro daňové účely 
zaslaného na veřejnou sbírku

PID / podací razítko
Pro vystavení potvrzení o daru Vás prosíme o čitelné vyplnění (hůlkovým písmem) následujících údajů:
Identifikační údaje dárce – adresa bydliště/sídlo – kontaktní údaje
 fyzická osoba (FO) *)
 právnická osoba (PO) a fyzická osoba – podnikatel (FOP) *)
Titul, jméno a příjmení (FO, FOP) 
Název firmy (u právnických os.)

u FOP a právnických osob IČO:

Ulice a číslo popisné

Město 

PSČ

Telefon (telefon, mob. telefon)

E-mail (příp. datová schránka)

*) správnou volbu zaškrtněte, nebo zakroužkujte
Doručovací adresa pro zaslání potvrzení o daru (vyplňte, jen v případě, že se liší od adresy bydliště / sídla firmy).
Titul, jméno a příjmení (FO, FOP) 
Název firmy (u právnických os.)

Ulice a číslo popisné

Město 

PSČ


Informace o daru
Číslo účtu, kam byl dar poslán
530036-0984856329/0800
Název sbírky
Hrádecké hodiny
Číslo účtu (ze kterého byl dar poslán)

Částka (výše daru)

Datum platby (odeslání daru)

Variabilní symbol (byl-li přidělen)

Souhlas se zveřejněním jména na veřejném seznamu dárců
 ANO, souhlasím se zveřejněním mého jména na seznamu dárců*)
*) zaškrtněte, pokud souhlasíte se zveřejněním
Vyplněný formulář zašlete prosím na e-mailovou adresu: solnarova@muhradek.cz. Více Informací o možnosti vystavení a využití potvrzení o daru najdete v příloze č. 1 k tomuto formuláři (viz následující strana).
Vyplněním tohoto formuláře a jeho odesláním souhlasíte s použitím výše uvedených údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, až do písemného dovolání a po dobu vyžadovanou daňovými zákony.
Děkujeme za Váš dar a podporu Města Hrádek nad Nisou

INFORMACE O VYSTAVENÍ A MOŽNOSTI VYUŽITÍ POTVRZENÍ O DARU

Jak bude provedeno vystavení potvrzení o daru?
Město Hrádek nad Nisou, na základě vyplnění potřebných údajů (viz formulář) a jeho zaslání na uvedenou e-mailovou adresu, vystaví nejdéle do konce aktuálního kalendářního roku potvrzení o přijatém daru v daném kalendářním roce (tedy za dané zdaňovací období aktuálního roku). 
Potvrzení o daru odesíláme zpravidla do dvou týdnu od obdržení vyplněného formuláře, nejdéle však do konce ledna následujícího kalendářního, tedy vždy v dostatečném předstihu před termínem pro podání daňového přiznání.
V případě, že jste nám poslali více darů na více účtu a z různých účtů, vyplňte prosím potřebné údaje (viz formulář) pro každý účet zvlášť.

Pokud tedy zašlete daný formulář řádně vyplněný, nemusíte se o nic starat, vše zařídíme a potvrzení odešleme, je to naše povinnost a služba našim dárcům. Pokud máte další specifické požadavky k vystavení potvrzení o daru, prosíme, napište je do textu e-mailu.

Co dělat, pokud místo potvrzení požaduji darovací smlouvu?
Pokud místo potvrzení o daru potřebujete darovací smlouvu, kontaktujte nás na e-mailové adrese: solnarova@muhradek.cz, nebo zavolejte +420 482 411 450 (pí Solnařová). Rádi pro Vás darovací smlouvu připravíme.

Jak využít potvrzení o daru a kdo má nárok odečíst si dar od základu daně
Využít potvrzení o daru lze při možnosti odečtení výše poskytnutého daru od základu daně v daňovém přiznání za daný rok.

Podmínky pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) 
(podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. 
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. 
Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. 
Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15. února a to za celý předchozí rok. 
Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.
Podmínky pro právnické osoby
(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu) 
Od základu daně si mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. 
Podrobné informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

