PŘÍKLAD:
Na účet:

821 360 329 / 0800

Částka:

1.000, Kč

Variabilní symbol:

00702

Zpráva pro příjemce:

P. Marek Donnerstag

Zákon č. 586/92 Sb. O daních umožňuje dárcům odečíst
z daňového základu částky darů poskytnutých také pro církevní
účely. Pro fyzické osoby je stanoveno, že od základu daně lze
odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota za
zdaňovací období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí
alespoň 1.000,- Kč, nejvýše však lze odečíst 10 % ze základu
daně. Právnické osoby mohou dar odečíst, pokud hodnota daru
činí alespoň 2.000,- Kč, nejvýše 2 % ze základu daně.
Poděkování anebo sponzorskou smlouvu potvrzenou farností lze
použít jako doklad při ročním daňovém přiznání.
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Milí farníci,
děkuji za Vaši dosavadní finanční podporu farnosti
a chtěl bych nabídnout i nové možnosti v podobě
bezhotovostního styku, kdy finanční prostředky pro
potřeby farnosti můžete přeposlat přímo na účet
farnosti:

č.ú. 821 360 329 / 0800

Ve zprávě pro příjemce můžete uvést Vaše jméno
a příjmení, co nám pomůže v identifikaci dárce pro
eventuální vystavení potvrzení o finančním daru
a následné získání odečtu z daňového základu částky
darů poskytnutých pro církevní účely
Děkuji za všechny Vaše dary a modlitby obětované
pro naši farnost.
P. Marek Donnerstag, farář

Jedná se o jednorázový příspěvek na stanovený účel
anebo pravidelný příspěvek formou trvalého příkazu
z účtu.
V roce 2017 máme tří hlavní témata, kterým odpovídá
patřičné variabilní číslo:

00701 – podpora aktivit pro děti a mládež
00702 – modernizace a rekonstrukce fary
00703 – prázdninové evangelizační misie OP
v Sušici

Říkám vám, že kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet,
ale kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědře.
Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo
z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce.
Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste
vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře
účastnit každého dobrého díla.
2. list Korintským 9, 6-8 Bible 21

