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SPRAWOZDANIE MBRYTORVCZN E ZA RoK 20l
§2.

ad. -

Nr

I

5

Stowarzyszenie Pomocy Chorym
prz,y Oddziale Chirurgii Ogólrlej i Onkologicznej
Woj ewóclzkiego C]entrum Szpitalnegcl Ktltl i ny Jeleni o górskiej,
ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.

Data aktualnego wpisu w krajowym rejestrze sądowym: 29.09.2011r,
KRS: 0000075371 REGON: 2300358]1 NIP: 611-14-93-279

Zarząd Stow arzyszenia

Prezes

:

-

rJr n

med. Kazimierz Pichlak PESEL 51020704755
58 - 5 62 Foclgórz.r-n

zam: 7,achełnrie 8,

Skarbnik

Elżbieta Maciaszek
PESEL 56041410483
zam: ul. Nowowiejska 60Bl'6, 58-500 Jelenia Gora

-

Członek ZarząCtu - Lucyna Osak
PESEL 60071la6966
zam: ui. Karłowicza l5i30. 58-506 Jelenia Góra

ad. - 2 C]elem Stowarzyszenia zgoctnie z ptzyjętym statutem jest działalnośćrv sferze zadń
publicznych na rz,ecz, ogółu społecznoścj,zę szclególnym uwzględnieniem pacjentow ,,Oddziału
Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wrljewódzkiegtl Centrum Szpitalnego Kotliny.Ieieniogórskiej"
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

realizację celów statutor,rllch stowarzvszenia,
Stowarzyszenie w roku 2015 nie podejmowało decyzji 1lrawnych o skutkach finansowych.
ad.3. - Stowarzl,szetrię nie prowadzi działalnościgospo,1ąlg7ęj,
cłd,4 *

r.v

zalączeniu

ad,5,6 - W 20l5 r. Stowarzyszerlie o*siągnęłt> nastenrijące wyniki finansowe według poniższego:

Przychody działalnośeistatuttlłvej
Sąto między innynri:

o

o
o

Darowizny. dotrrt;wo]nc datki
od osób fizycznych i prarłnyr,:h. inlrych
Składki ozłonkowskie
Wpłaty 10ń od płciatkll flat7,ęc7_
organizacji pożytku ptlblicznego za .20i4 r.
(prz ekazane pr:lez t Irzędy Skarbowe)

kwota
-

201.8ó1,60 zł

gż.717,3Ą
168,00

rc8.976,ż6

ku,ola

Przvchodv o,!ółenl

Koszty określonestatutem

201.86I ,60

zł

324.041,07 zł

kwota

Koszty

doty czązakupu sprzętu medycz-neg o, narzędzi,
literatury fachor,vej oraz slrnansorvanie specj alizacj i
i szkoleń endoskop. personelu medycznego - I25.401,2ż
Nadwyżka kosztó.,v lracl przychodarni
zarok ubiegły
198.639,85

-

kwota

KoszĘ administracyjne
w tym:

o
o
o
o

zużycie materiałórv
usługi obce
Wynagrndrgni:r
Pozostaje

14.172,06

zł

0,00
|0.579,90
2.ó00,00
992.16

{:oszfu_ggóku_

lu,olq

338.3I3,13 zł

Uslugi obce obejmują koszty ogłosz.enia prasoil,ego vv zakresie zbiórki publicznej jak również
kosź adresowania i wysvłania oodziękowań dla indywidualnych ofiarodawców wtaz z drukiem
wpłat w związku z otganiz,owana zbiórką publiczną w ramach loń od podatku na rzecz organizacji
pożytku publicznego.

Wynagrodzenia dotyczą kosźóu, zwięanych z przekaz,aniem dokumentacji księgow"ej osobie,
ktora przygotorłuje rozliczęnię finansowe w zakresie sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat
oraz wszelkich infbrmac.ji z,w.iązanych ze sporuądzeniem sprawozdania finansowego oraz osobie,
która sporządza archiwizac,ię dokumęntacji Stowarzyszenia na podstawie umów o dzieło.

Pozostałe koszty dotyczą koszirlw ob:;ługi rachunku bcurkowego bieżącego oraz rachunku
pomocniczego wydzieloncgo r,r,zakresie prowadzonej zbiórki pubłicznej oraz wyrobienie pieczątek,

Wynik finansowy roku obrotowego - strata

kwota zl.

_13ó.351,53

Stanowi nadwyżkę kosźóu, nitii t;l,zychodanli.
ad.7. a] - nie dotyczy
b/- nie dotyczy
c/ - nie dotyczy
d/- j.w.
e/ - rrie dotyczy
f/ konto:

BZ WBK S.A. Oddział Jelenia Góra nr 79 1090 1926 0000 0005 1400 5204
Zgromadz,one śrocikina rachunk.l bankowym wedłłrgstanu na 31.12.2015 r. stanowi kwota
31.317,55 zł.
BZ WBK S.A. Oddział Jelenia Góra nr 21 1090

1926 0000 0001 0341 9604
Zgtomadzone środkina rachunku bankowynr według stanu na 31,12.ż015 r. stanowi kwota

89.885,07 zł. (wydzielone konto do zbiorki publiczrrej)

WartoŚĆ aktywÓw Stowarzyszenią na 31.I2.20l5r. stanowi kwota

121 .202,62 zł, natomiast
zobowiązania krótkotelminowe według stantl na,31,12.2015r stanowią kwotę 5.000,00zł, które w
całościzostały uregulowanę do końca styczrria 20I(: r.

gl - nie dotyczy
h/ - rrie dotyczy

ij. - W

2015 roktr Stowarzyszenie zakupiło min. sprzęt medyczny, pozostałe środkitrwałe, usługi
obce w zakresie szko]eń. ogłr,s leń prasorwch" specjalizacji personelu medycznego ze środków
otrzYmanych jako clarorryiznv rłt ilzlałlilllośćsiatrrtorł,ą Stowarzyszenia.
OPrócz bieżącej działalnościslatutorłĄ w roku 20l 5 Stowarzyszenie na podstawie przekazywanych
na konto bankowe przez lJrzędy Skarbowe wpłat 1% potlatku na rzęQz organizacji pożytku
Publicznego za rok 2014 i otrz7,manych darowizlr pieniężnych zakupiło specjalistyczny sprzęt m.in.
do krioterapii. Zakupiony i sfinanso\^/any sprzę1 meclyczny otaz naruędzia chirurgiczne o wartości
Początkowej w kwocie 49,144,32 zł zostń,v przekazane w 2015 r. na podstawie umowy darowizny
dla Wojewódzkiego Centrum §zpitahrego Kotliny Jeleniogórskiej dla potrzeb pacjentów Oddziału
Chirurgii Ogółnej i Onkologicznei _:ak rórł,niez clla potrzeb pac.ientów WojeńOdzkiego Centrum
Szpitalnego Kotliny, .| elen iogórllk i e i
WartoŚĆ rzęczowych aktyworł, trwałych Stowarzyszenia na 31.12.20l5r. stanowi kwota
Środkórł' trrvałych niskocennych w kwocie l9,800,08 zł (m.in. sprzęt komputerowy) objętych
ewidencją księgową w l00% umorzonych.
Stowarzyszenie w 2()15 r złożyłocrświaclczeniew Urzędzie Skarbowym w Jeleniej Górze,
że nię będzie wpłacać miesii,t,zt-l1,ch zaliczęk z ttułu podatku rlochodowego od osób prawnych,
Ponieważ nie prowaci,7,i Ą2,jąlr2ir1,1tlśr:i eospodarcłei. a uzyskiwane dochody z działa\nościstatutowej
Przeznacza zgodnie aań. I /.i okt,4 ustar.vy zonia 15 lutego 1992r. o podatku clochodowym od
osób prawnych. Na korriec okresu sprarvozdawc;ze,.]0 Stowar::vszenie sporządza deklaruĄę CIT-8 tj.
zeznanle o TłrysokoŚci osiągniętego dochodu (ptxriesionej straĘ/zysku) przęz podatnika podatku
docl,todowego od osób prar.vnych wraz zzałączntkami CIT-8/O i CIT-D.
Na koniec 2015 r. nie posiadam_v zobt;wtązańpodatkowych ciążących na Stowarzyszeniu.
ad.8 - nie doĘlczv
ad.9

§3

- w załąc,zeniu deklaracja

(.'I't-8

w okresie sprawozdawczvm łr,Stowarzyszeniu rrie przeprowadzono żadnej kontroli.

W załączetriu:
1/ Bilans z racirunkielTl z.1:,|(ri,,.t i stra1.
2 llnformacie ogól ne do spnał o;łriani a f l nansowego oraz inforrnacj a uzupełniaj
ąca,
3/ Uchwała zalwierdzająca sprav/ozianię fitlilttsrltvc i sposobie nz,ltczeniastraty za2015 r.

Zarząd
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Załącznik nr

1

Wykaz otrrymanych darowizn i dobrowolnych wpłat w 2015r na konto Stowarzyszenia
Pomocy Chorym prry Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Centrum
Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej z przeznaczeniem na cele statutowe ot^z na rzecz
organizacji porytku publicznego.
Lp.

Nazwa darczyńcy

l

JZo SP

2

KazimierzŁ$ka

J

Ryszard Wroblewski

4

Lucyna Anna Musiał

5

Komitet Wyborczy
Wyborców Lubomierz Ma

Adres, nr konta

Kwota

Data

58-500 Jelenia Góra
ul. Warvńskieso l2
58-500 Jelenia Góra
ul. Norwida 4/5

4 000,00

21.01.15

500,00

l6.02.15

58-506 Jelenia Góra
ul. Różvckieso 9/89
58-506 Jelenia Góra
ul. Kiepurv 49123
59-623 Lubomierz
ul. Majowa 34

l00,00

ż3.03.15

wsparcle
działalności
darowizna na
zakup sprzętu
medvcznepo
darowizna

l7 570,00

08.05.15

darowima

32,90

l 1.06.15

nadwyźka
środków

58-560 Jelenia Góra
ul. Daniłowskiego 1512

200,00

20.07.15

darowizna na

40-114 Katowice

30 000,00

04.08.15

stowarzvszenia
umowa darowizny

4 000,00

26.08.15

darowizna

5 000,00

l0.09.15

wsparcie
finansowe na
zakup urądzeń do
wyposazenia

5 000,00

24.09.15

darowizna

l0 000,00

25.o9.15

darowizna

314,44

05.1 l

darowizna
fundusz wyborczy

przeznaczenie

wołvwu

Zo.o

Szansę

Antoniwitczak

6

,7

Fundacja

TAURON

8

Przedsiębiorstwo SIMET S.A

9

Dr SCHNEIDER

10

MPGK SP Z o,o

l1

DSE DRAEXLMAIER

AUTOMOT|VE POLSKA
SPoŁKA Zo.o,

ul ksiedza piotra Ściesięnneso
58-506 Jelenia Góra
ul. Jana Pawła II 33
58-520 Janowice Wielkie
Radomierz lD

rZecZ

3

szoitala

58-500 Jelenia Góra

WYPOSAZEN|E WNĘTRZ

SP-ka

ul. Wolności 1611163
58-500 Jelenia Góra
ul. Spółdzielcza45

12

KOMITET WYBORCZY
WYBORCOW ZAWIŁY

59 l 32000

l3

Jacek Chojka

58-573 Piechowice

|4

l5

WEPA PROFESSIONAL
S.A
składki członkowskie

l6

pozostałe dobrowolne

1

90099041 520000398

.1

5

pozostałe
ul. Koloniina l0
58-573 Piechowice
ul. Pakoszowska 1B

l0 000,00

09.12.15

na cele statutowe

6 000,00

18.12.15

dofinansowanie

członkowie stowarzyszenia

168,00

23.1ż.15

składki za20l5r.

Urzędy Skarbowe

l08.976,ż6

za2014 r
21.05.15l

l% od podatku

wpłaty- l% podatku

l8.08.15

Razem

201 861,60

Jelenia Góra, dnia l8.03.2016 r.
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lNFORMAOE OGOLNE

Stowarzyszenie Pomocy Chorym przy OddziaIe Chirurgii Ogolnej i Onkologicznej
Wojewodzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, 58-506 Jelenia
Góra, ul. Ogińskiego 6, nr KRS 0000075371.
2. Stowarzyszenie swoją działalnośćprowadzi od 30,02,1992 r, Czas tnryania
działa nościStowa rzyszen ia jest n ieog ra n iczony.
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01 stycznia do dnia 31 grudnia
2015 r.
4. Organizacja stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla
jednostek mikro:
a) korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny,
b) sporządza sprawozdanie wg załącznika 4 ustawy o rachunkowości.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załozeniu kontynuowania
działalnościprzez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości,nie
istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie przez nią działalności.
6. Wycena powinna odzwierciedlaó rzeczywisty stan posiadania organizacji, a
przyjęte metody powinny zależeć od rodzaju majątku posiadanego przez
organizację.
Środki tnryałe wycenia się według cen nabycia. Do środków trwałych zalicza się
aktywa trwałe o wańościpowyzej 3 500 zł i okresie uzytkowania ponad 1 rok,
ktory przekazuje na podstawie umowy darowizny dla WCSKJ w Jeleniej Gorze.
1.

l

Pozostałe przedmioty nietnłałesą księgowane bezpośredniow koszty
działalnościstatutowej jako zużycie materiałów. Organizacja posiada środki
finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wańości nominalnej,
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Kapitał (fundusz)
własny wycenia w wartościnominalnej.

Data sporządzenia: 18.03.2016

r.
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58-506 Jelenia Góra, uI Ogińskiego 6

lfi§ 000007537l, NlP ól 1.14"93-2i9,

Regon 23003587l
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KosĄ działań statutowych, n ieod płatnych obej m ują:
- zakup i zaapatrzenie pacjentow Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w
sprzęt medyczne$Ojednorazowego uzytku i narzędzi w kwocie 82.295,22 zł,
w tym: darowizna środkowtrwałych w postaci sprzętu medycznego i sprzętu do

zabiegów operacyjnych dla WCSKJ w kwocie 49.144,32 zł,
- zakup literatury fachowej niezbędnej w procesie szkolenia personelu dla potrzeb
oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej
w kwocie 1,586,00 zł,
- zakup usług szkolenia personelu medycznego w zabiegach endoskopowych oraz
specjalizacji pielęgniarstwa
w kwocie 41.520,00 zł,
przychodami
- nadwyzka kosztów nad
za rok ubiegły w zakresie działalności
statutowej
w kwocie 198.639,85 zł,
- wynagrodzenia dotyczą kosztów związanych z wypłatą umów o dzieło w zakresie
sporządzenia roz|iczenia finansowego oraz sporządzenia archiwizacji dokumentacji
Stowarzyszenia
w kwocie 2,600,00 zł,
pozostałe
prasowego
usługi obce obejmujące koszty ogłoszenia
w zakresie zbiorki
publicznej oraz koszt adresowania i wysyłania podziękowań dla indywidualnych
ofiarodawców wraz z drukiem wpłat w związku z organizowaną zbiórkąw ramach 1%
podatku od dochodu na żecz organizacji pozytku publicznego w kwocie 10.579,90
zł,
- pozostałe koszty dotyczące obsługi rachunku bankowego biezącego oraz rachunku
pomocniczego wydzielonego w zakresie zbiórki publicznej i innych
w kwocie 992,16zł.

chirurgicznego

Stowarzyszenia

Jelenia Góra, dnia 18.03.2016

r.
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lNFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BlLANSU

Stowarzyszenie nie ma zadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiąań warunkovvych nieuwzględnionych
w bilansie,
1.

2, Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu
tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. Stowarzyszenie nie posiada udziałów iakcji.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
Na majątek Stowarzyszenia składają się:
1)Aktywa trwałe:
2)Aktywa obrotowe:
- środkifinansowe na rachunku bankowym:
3)Pasywa - Fundusze Własne:
- fundusz statutowy:
- wynik finansowy:
4)Pasywa - Zobowiązania i rezerwy:

0,00
121.202,62 zł
121.202,62 zł
116.202,62zł
252,554,15 zł
-136.351 ,53 zł
5.000,00 zł

Środki pienięzne na rachunku bankowym, obejmująśrodki pienięzne na koncie
biezącym Stowarzyszenia w kwocie 31 .317 ,55 zł araz na wydzielonym koncie
bankowym Stowarzyszenia w wysokości 89.885,07 zł w zakresie przekazywania 1o/a
podatku. Zobowięanie w kwocie 5,000,00 zł dotyczy zobowiązania cywilnoprawnego
z tytułu świadczonej usługiobcejw Xtl/2015 r., któĘ termin płatnościprzypada w
|12016 roku, Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego zobowiązanie
zostało uregulowane,

lnformacja o strukturze zfealizowanych przychodów i kosztów
1)lnformacja o struktu rze zrealizowanych przychodów według np. źródeł:

składki członkowskie
darowizny osoby fizycznej
- darowizny od osób prawnych i innych
- wołatv 1olo oodatku z US
Razem pnychody
-

168,00 zł
28,370,a0 zł
64.347,34 ż
1O8.976.26 zł,
201,861,60 zł

2)lnformacja o struktuze kosztów
- koszty działań statutowych. nieodpłatnych 338.213,13 zł.
338.213,13 zł
Razem koszty
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A.

AkĘwa trwałe, w łm:

0,00
0,00

0,00
0,00

56 914,30
0,00
0,00

1212a2,62

- środki tnvałe

B.

Akłwa obrotowe,
-

w tym:

zapasy

- nałeżnościkrótkoterminowe

.,1ł, 1iii',.ltii?iiłHi;1;.#.F,i,

A,

53 914,30
252 554,15

- nalężnęwpł?tyna kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
Zobow iązania i r ezerwy na zobow iąąnia, w tym:
- ręzerry na zobowiązania
- zobowiĘanta z !lłuhl kredytów i poĘczek
.i

;j.{Ż1€02§2

..

- kapitał (fundusz) podstawowy
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0.00
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ffi|$J.l{;;, 11l.;ri$łili

&ryltuł (fundusz) własny, w tym:

31.12.2015

116 202.62

252 554,15
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0,0o
0,00
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0,00
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kieruje organ wieloosobowy, Wszystkich
człorlkóW tego organu)
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RACHUNEK ZYSKOW l STRAT
dla jednostek mikro, o których mowa w ań. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości,
w tym m.in. dla nieprowadzących działalnościgospodarczej stowaayszeń, związków zawodowych,
organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

sporządzony za okres,

9d, P l,g:1.,2.q] § l, dp,Q'! .1?,?.Ql §"|,, . . . . . . . .,

jednostka obliczeniowa:
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fl jffi

ffi #l$,fi i+Ę!.if+§

[bł}}i€ tr-i

31.12.2014

]i
ej,lrzidalno§ci.qg9racyjn9jizrórrgnaneznimi,

20,1 861,60

0,00

0,00

471 6t9.01
0,00
461 547,33
2 600,00
7 471,68
0,00
0,00

338 213,13
0,00
83 B81,22
2 600,00
251 731,91
0,00

- zntiana stanu produktów (zwiększenie - wartośćdodatnia, zrnrriejszenie -

wartośc uiemna)

B.
I

Tt

Koszty Dqdstawowei d;iałalnościopęracyinei
Amorfyzacja
Zu'4 cie materiałów i errergii

llI

Wyra grodzenia. ubezpiec zenia

IV.

Pozostałe koszty

C,

Pozosńł-]ńrzychody i zyski. w tym:

sp

ołeczne i inne świadczenia

- aktualizacia wartości aktywów

D.

F,

462,u

o_zostałe'kosz_trłi śtrń*; wtym:

0,00
0,00

aktualizacia wartości aktywów
E.
F.
Il.

r6d'd{elłl]dbi dótw

Wvnlk'fuasowv nęttoios# .i(A!B+C,D*€)i

_198 639,8§

w Wm::
przychodów
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nad kosztami
(wańość u
Nadwyżka kosztów nacl Drz
)
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-198 639,85
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Jelenia Góra dnia 22.03.2016r,

Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia
Pomocy Chorym przy Oddziale Chirurgii Ogólnej
I Onko 1o g icznej Woj ewódzkiego C entrum Szpitalnego Kotl iny Je lenio górskiej

Walne zebranie członków Stowarzyszenia w dniu22.03.2016r po zapoznaniu się z
rozliczęnięm finansowym za 20l 5r. postanowiło :

zŃ,ącznikanr 4 ustawy o rachunkowości (przewidzianych dla jednostęk mikro nie
prowadząc y ch dzińalno ści).

prrychodami zwięksry koszty roku następnego.
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PoLTAx

') §?§i:ił,ii"kowym

je§t rok kalendarzowY lub w
PrzYPadku, o którym

'o*.

:] !l5!".i"ł;ffl|!}|łf,'j ['J3.!*'ff3il;'.'ŁltX',Hfóiv"T,if§,fj:;i3:r..,yn.,
3) zgodnie z ań.81 ustawy

z dnia 29 sierpnia 19g7

*.l.t.e ust.1 ustawy, okr6s kolejnych dwunastu mlesięcy, z uwzglęonieniem art.8 ust.2,
2a,
do którego adre§owane jest zeznanie -oznaczato ur.ąd §karbowy, przy pomocy
któreg

r. - ordynac,ia podjtkowa (Dz.U.,z 2015 r, poz,613,

zlŃżn, zm.),

4) NalgŻY PodaÓ rok kalendarzowy, w którym podatnik rozjoczął ror pooatxowy
objJtv ,*ł.i.i"i..,;
w art.25 ust..l1_16 ustalvy,
5) WWierszań "Miesiące/Kwartały" liczby9d 1 do 23 oznacaająkolejne
miesiące iótu pooatłoyvgso pzyialiczkaoh mńŚięc,zny9n, a liczby s,6,9, 12,
15, 18l21
odPowlednio kwartałY roku podatkowelo przy zallczkacń t<ilahatni'cń, *
i,ińl.Ówńjil',iioo.tnIi.i, itqi"ń. .ń;Uii<-Jwylest inny nil rbk kaiendarźowy.
Podatnicy rozliczaiący zaliczki miesięcŹne Ńpetniaią Óon.y,l.qłófl,ry9ń *
ńlesi&i
io..czegoinvCn
23), a podatnicy Iozlicąący zaliczki
.
- . 1ó?i;"
kwańalne pozyc,le w zakresie zalłczei kwartaińych
tii, 6, Ó, r z, l s, rb
6) Jeżoll podatnik składa zeznanie:
a) w tormlnlo do 20 dnia PieMszego mlesiąc8 na9tęPnego roku
Podatkowego - w poz.91 powinien uwzględnić wylącznie zaliczki wpłacone do końca togo roku
podatkowego, za który j6st skład-ane zezn-anie.

iŹij,

iiiÓ.

*dfi #;,

r'

uwzględnlć zall..kiwpłacone do końca roku podatkoweg o

" ru."Jilł:.ifiidńlli"lłr.:mlin:*;:;riffii.;1j,,?i;rJ.&H'Jl*
ł lS|Sl'łłfri:lffilŚ
-'f,:i'"i;iłi'.i?J.filf35",łff".,flu"ttnnmń.,i*vo.txu
},:':'j*^::*:lll"-

o,^,,ro.trtni ,i..iąn

- wfiacany jest do 20 dnla miesiąca na'tępującego po
miesiącu, w którym

9l'l"Y].P.'9'lTę.!|"y*llyfĘY{l yl1?:r::::q:dpfi1,.'l3_,:3t,.!:ta9,,

dnia 17 czorwca.1966

_r..o

postępowaniu egżekucyjnym

W PrzYPadku niewpłacenia w obowlązuJących terminach kwot z poz,92, 1oo-105,
112-117,124-129,135"139,

l?ffiłŁ'łil[:',j:,l?t|!"..:i'jl,-.1gP§J:ł"#iil'ł'
za podańio nlerjrawdy lub zat8j6nie prawdy pze,
l

-8

tr.l |; 4u

Ółó";iińóó,

141 i 142lub wpłacenia ich w niepelnei wy§o,kości
.Ń"il; il;di;;ńi,łl,;,y )i;i|'łi
J.'.iL ,nuu r, o postępowaniu egz.kucyinym

Ó n"raż"ni€ na uszczupl€nie podaiku grozi odpow|edzialnośćprzewidziana w kodeksi6
karnym §karbowym.

,.;

PoLTAX
l

1.

ld€nMlkator

podatkowy NlP podatnlka

6111493279
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?l $3.
poDATNlKA poDATKu DocHoDowEGo oD Ó'sód,
INFoRMAcJA
P RAWN Yc H o oTRZYMA NYc H/P RzE KAZANYG H DARowlzr,łłctr
w roku podatkowym
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28. Kraj

li']

,

30. Powlat

29, Wojowóitń^,o

ślĄsrce

Polska

32. Ullce

31. Gmlna
3§. Mlol8cowość

36. Kod

,Katowlce

3

pocztowy

37. Pocrta

40-114

ć

34. Nr lokalu

33. Nr domu

Kslędza Piotra Śelegtennego

|,:':'',:|,|:'|:)'':...'...]

c.2

1"'

).:.

którei,póddt'iiikl'rjtżyrł§l darowiiirę,vwttauanE]w.poz.26,

od,

óANEIfiENTYFI KAcYjNE

38, Nazwa pełna
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40, Wolewództwo

39, KraJ
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41. Powiat

43. Ullca

46. Nr lókalu

44: Nr domu
47. Kod pocztowy

46; MlOJEcowość

48, Poczta
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83, KraJoznaw8two orazwypoczynek dzlecl l
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65. Dzlałanl. na
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prryroonlczogo

6',

8#i$ibll§'r[iłfJiagaląca

rożwój go8pod§rcży,- w tym
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PoLTAx

Ob|aśnienla
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1) NaleŻY; PodaĆ kolejnY numer formularza (załącznika) w ogólnej liczbie wszystkich
składanych pzez podatnika formularz!(zaĘczńików) CIT,D.
2) llekroĆ w irlforłnacji jest mowa o uzęazie sraiu9Wyrh, w tym uęędzie skarbopy,m, dq
którego adresoyvana jest informacja _ .ao"*-io
skańowY, Prz)/ PomocY którego właściwydla podatnika naczelnik uzędu skarbowego wykonuje
swoje zadania

ńuJ

3) Zgodnie z art,81 ustawY z dnia 29 sierpnia 1997 r, - Ordynacja podatkowa (Dz,U,
z 2015 r. poz.6.13, z późn. zm.),
4) W PęYPadt<q, gdY wYstęPują więcej niż 3 osoby prawne będące darczyńcami, informecj€ należy
złożyćna dodatkowym formrl|ąĘu CIT-D.
5) JeŻelilPodatnik składa więcej niż jeden formulaz CIT-D, poz.23 i częśćC.4 wypełnia
na pierwszym

6)

formulazu.

w pąlpadku pęękązania więcej niż 3 darowizn informacje należy złożyćnadodatkowym formulsrzu clT_D,
pouczenle

za podanie nioplawdy lub zatajenie prawdy i pzez to narażenie na uszczuplenie podatku grozi
odpowiedzialność pzewidziana w kodeksie
vtv-l vvpvlll.v,|
karnym skarbowym.
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lNFoRMAcJA o oDLlCZENlAcH oD DocHoDU l oD Pod)Ęfń?
ORAZ O DOCHODACH WOLNYCH lZWOLN|ONYCH OD PODATKI

za rok podatkowy
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4. od: (dzień - mio9iąc - rok)
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{}{/{illłł;1#;,,,?,,
?,.§ł§

mló§iąc - rok)

ClT,8/O,nol']il''|'-'

PoLTAX

ClT-8lOtlol l,,

2is

PoLTAX

Skłalafie

w warstl eloktronlcznal:
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