Stowarzyszenie Przyjació³
Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego
p.n. "I Ty mo¿esz pomóc choremu dziecku"
Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy
20-093 Lublin, ul. prof. Antoniego Gêbali 6

Sam mo¿esz decydowaæ, na co przeznaczony zostanie 1% p³aconego
przez Ciebie podatku od uzyskanych dochodów. Mo¿liwoœæ tak¹
stwarza art. 27 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póŸn. zm.).
Pragniemy poinformowaæ równie¿, ¿e postanowieniem S¹du Rejonowego
w Lublinie z dnia 28 grudnia 2004 r. - Stowarzyszenie Przyjació³
Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego w Lublinie p.n. "I Ty mo¿esz pomóc
choremu dziecku" uzyska³o status organizacji po¿ytku publicznego i zosta³o
wpisane do KRS pod numerem 0000218610.
Oznacza to, ¿e mo¿na wesprzeæ finansowo dzia³alnoœæ Uniwersyteckiego
Szpitala Dzieciêcego w Lublinie w zakresie zakupów aparatury oraz sprzêtu
medycznego, niezbêdnego dla ratowania zdrowia i ¿ycia
Ma³ego Pacjenta.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z póŸn. zm.) podatnik mo¿e odliczyæ od dochodu
darowizny przekazane na cele okreœlone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i wolontariacie, ³¹cznie do wysokoœci nie przekraczaj¹cej 10% dochodu.
Natomiast zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z póŸn. zm.) podatnik mo¿e odliczyæ od
dochodu, darowizny przekazane na cele okreœlone w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego w wysokoœci dokonanej darowizny, nie wiêcej jednak ni¿
6% dochodu.

nr konta Stowarzyszenia : 81 1500 1520 1215 2005 3834 0000
w Bank Zachodni WBK S.A. IV O/Lublin.
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIÊCEGO W LUBLINIE
pn. "I TY MO¯ESZ POMÓC CHOREMU DZIECKU”
20-093 LUBLIN, ul. prof. Antoniego Gêbali 6
REGON 432731605, NIP 7122896797

KRS 0000218610

INFORMACJA

1% - jak to zrobiæ?
Jak przekazaæ 1% swojego podatku
dla Stowarzyszenia Przyjació³ USzD,
posiadaj¹cego status organizacji po¿ytku publicznego?
Prezentujemy Pañstwu podstawowe zasady.
Kto mo¿e przekazaæ 1% podatku naszemu Stowarzyszeniu?
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatnicy opodatkowani rycza³tem od przychodów ewidencjonowanych,
- podatnicy prowadz¹cy jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
i korzystaj¹cy z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
Wype³niaj¹c obowi¹zuj¹cy druk PIT, po wyliczeniu ile podatku maj¹
Pañstwo do zap³acenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania
podatkowego nale¿y wpisaæ nazwê Stowarzyszenia oraz obowi¹zkowo
numer KRS, czyli:

KRS 0000218610
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ UNIWERSYTECKIEGO
SZPITALA DZIECIÊCEGO W LUBLINIE
pn. „I TY MO¯ESZ POMÓC CHOREMU DZIECKU”
Nale¿y wpisaæ tak¿e kwotê, któr¹ chc¹ Pañstwo przekazaæ
dla Stowarzyszenia,
nie mo¿e ona jednak przekraczaæ 1 % podatku nale¿nego, wynikaj¹cego
z zeznania podatkowego, po zaokr¹gleniu do pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³
(art.45c ustawy o pdof).

Cel zbierania pieniêdzy przez Stowarzyszenie
to zakup aparatury i sprzêtu medycznego
dla Ma³ych Pacjentów
Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego w Lublinie

