Příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Poděkování dárcům, informace pro dárce
Vedení Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace děkuje všem svým dárcům
za podporu její činnosti. Oceňujeme všechny, kteří našemu zdravotnickému zařízení
pomohli podpořit finančním i věcným darem projekty, které zvyšují kvalitu poskytované
zdravotní péče a pomáhají naším ambulantním i hospitalizovaným klientům.
Rozhodnete-li se stát dárcem, máte možnost a nárok uplatnit odečet bezúplatných plnění
ze základu daně pro daň z příjmu. Je důležité vědět, z jaké pozice odpočet uplatňujete:
Fyzická osoba (zaměstnanci i OSVČ -podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu v
platném znění)


Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu bezúplatného
plnění, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období (kalendářní rok)
přesáhne
2%
ze
základu
daně
anebo
činí
alespoň
1 000,00
Kč.
V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.



Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
ze základu daně přímo ve svém daňovém přiznání.

uplatňují

odpočet

bezúplatných

plnění



Zaměstnanci, kteří mají povinnost podat daňové přiznání, uplatní odpočet ze základu daně
obdobně jako OSVČ, tedy ve svém daňovém přiznání.



Zaměstnanci, jimž roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
zpracovává zaměstnavatel, předkládají všechna potvrzení o poskytnutí bezúplatných plnění své
mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15. 2. následujícího roku, a to za celý
předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci ročního zúčtování daně
z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti ve vyšší březnové výplatě.

Potvrzení o bezúplatném plnění Vám vydá fyzická či právnická osoba, které jste bezúplatné plnění
poskytli. Je však nutné, aby doklad o úhradě bezúplatného plnění obsahoval minimálně Vaše jméno
a účel výplaty, podle něhož bude možné platbu identifikovat.
Právnická osoba (podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu v platném znění)


Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota
bezúplatného plnění činí alespoň 2 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již
sníženého základu daně podle § 34 zákona o dani z příjmu.



Bezúplatné plnění právnických osob je realizováno na základě darovací smlouvy podle
občanského zákoníku § 2055 a násl.



Bezúplatným plněním rozumíme bezúplatný převod majetku (peníze, movitá věc, nemovitost,
majetková účast apod.).

Informace pro dárce Slezské nemocnice v Opavě
Bezúplatná plnění je možné poskytnout věcná nebo finanční. Pro účely uplatnění odpočtu na základě
zákona o dani z příjmu je nutno prokázat finanční bezúplatné plnění nebo jakékoliv věcné bezúplatné
plnění písemnou darovací smlouvou, uzavřenou mezi dárcem a Slezskou nemocnicí v Opavě.
Bez smlouvy nelze bezúplatná plnění odečíst ze základu daně, resp. ze sníženého základu daně.

