DAROWIZNY
na rzecz fundacji „Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie”
(wówczas „Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej”)
w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013
Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w art. 18 ust. 1e* ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. 2016, poz. 1888 ze zmianami), Fundacja „Przyjaciele Szpitali dziecięcych w Warszawie” z siedzibą w Warszawie, 00-132, przy ul. Grzybowskiej 5A podaje
do publicznej wiadomości informacje o ogólnej kwocie jednostkowych darowizn otrzymanych w okresie 01.01.2016-31.12.2016 oraz celu, na który zostały
przeznaczone:
I.

Ogólna kwota otrzymanych darowizn – 322 613,61 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzynaście złotych 61/100)

II.

Wykaz darowizn otrzymanych przez fundację „Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie” od osób prawnych:

Lp.

Nazwa Darczyńcy

1 RBS Bank Polski S.A
2 Quo Vadis – Gavell
Family Foundation

Siedziba Darczyńcy

Typ darowizny

ul. 1-go Sierpnia 8A Darowizna finansowa
02-134 Warszawa
81 Claypitt Hill Road, Darowizna finansowa
Wayland, MA 01778
USA

Kwota

Cel

20 000,00 zł Darowizna - dofinansowanie kardiomonitora
187 441,60 zł Darowizna na rzecz chirurgii

*”18 ust.1e. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1h, otrzymujący darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych, są obowiązani są obowiązani:
1) w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku
publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1, a także celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób
prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn w danym roku podatkowym od jednego
darczyńcy przekracza 35.000 zł;
2) w terminie składania zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla
zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, informacje, o których mowa w pkt 1, i w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
Z obowiązku z tego zwolnione są podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20.000 zł.”

