Poskytnutí daru fyzickou osobou
•

Fyzické osoby mohou přispívat na bankovní účet spolku Vojtěška (č.ú.
9876598765/5500) jednorázově či pravidelně. S dárcem bude o poskytnutém
bezúplatném plnění (dále jen „daru“) uzavřena darovací smlouva (buď o každém
jednotlivém daru, nebo souhrnná darovací smlouva zahrnující součet darů za
kalendářní rok), dárci může být případně na jeho žádost vystaveno potvrzení o
poskytnutí daru.

•

Darovací smlouvu, resp. potvrzení o poskytnutí daru může dárce - fyzická osoba uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně v souladu s § 15 odst. 1 zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci ročního
zúčtování daně či daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za kalendářní rok,
v němž byl dar poskytnut.

•

Dle zmíněného ustanovení je tak možno od základu daně odečíst dary alespoň 1.000,Kč, nejvýše však do hodnoty 15% základu daně. Daňová úspora bude záviset na sazbě
daně z příjmů fyzických osob platné v daném kalendářním roce. Aktuálně tak může
úspora na dani z příjmů činit 15% z darované částky.

Poskytnutí daru právnickou osobou
•

Právnické osoby mohou přispívat na bankovní účet spolku Vojtěška (č.ú.
9876598765/5500) jednorázově či pravidelně. S dárcem bude o poskytnutém
bezúplatném plnění (dále jen „daru“) uzavřena darovací smlouva (buď o každém
jednotlivém daru, nebo souhrnná darovací smlouva zahrnující součet darů za
kalendářní rok), dárci může být případně na jeho žádost vystaveno potvrzení o
poskytnutí daru.

•

Darovací smlouvu, resp. potvrzení o poskytnutí daru může dárce - právnická osoba uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně v souladu s § 20 odst. 8 zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v daňovém přiznání
k dani z příjmů právnických osob za rok, v němž byl dar poskytnut.

•

Od základu daně lze odečíst dar v hodnotě alespoň 2.000,- Kč, maximálně však
do výše 10% základu daně.

