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Podobnie jak w poprzednich latach prowadzimy zbiórkę pieniędzy na zakup
sprzętu medycznego wykorzystywanego do leczenia pacjentów naszego Szpitala.
Bardzo zachęcamy do skorzystania w roku biezącym z mozliwościprzekazania
to/o podatku na rzecz organizacji posiadającej status pozytku publicznego Stowarzyszenia Pomocy Chorym przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i OnkoIo§icznej
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze.
Dzięki tym wpłatom będziemy mieli mozliwośćleczenia chorych w sposób
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Prezes Stowarryszenia Pomocy Chorym
przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Woj ewód zki ego Ce ntr u m Szpital n ego
Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze
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Podatnik decydujący się na przekazanie (za pośrednictwem urzędu skarbowego) 7% swojego należnego podatku na rzecz
jednej (wybranej z wykazu) organizacji pożytku publicznego, nie wykazuje tej kwoty w żadnym z załączników do zeznań, lecz
wpisuje ją bezpośrednio w odpowiedniej pozycji składanego zeznania podatkowego (plT - 28, plT _ 36, plT _ 37, plT - 36L,
PlT - 38 i PlT - 39). Oprócz deklarowanej kwoty darowizny podatnik wpisuje też w odpowiedniej pozycji zeznania numer
z Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznego na rzecz, której urząd przekaże darowiznę itak: w PlT - 28

będątoporycjeod734do738,wPlT39poz.48-52, wPlT-36pozycjeod325do329,wPlT-36Lwpozycjeodg5do
99,

w

PlT - 37 porycje od 737 do 747, PlT 38 poz, od 52 do 56.
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Kwola z poz. 126 nie może prżekroc4ć 1% kwoł z poz. 120, po
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy W dół.

