Poličské strojírny vyhlašují veřejnou sbírku
pro naši kolegyni:
„Složíme se na Naty?“
Pomozme mámě dvou dětí
Naty Benešová je dlouholetá zaměstnankyně
Poličských strojíren a.s., maminka dvou malých
kluků.
Naty prodělala závažnou nemoc. A aby přežila,
podstoupila na konci roku 2018 náročnou operaci
ruky, o kterou z části přišla. K poměrně normálnímu
životu by jí pomohla bionická protéza, avšak
pořizovací cena je velmi vysoká.
Zdravotní pojišťovna bohužel tuto protézu nehradí,
a tak si musí nákladnou bionickou protézu uhradit
sama. Pro Naty je to problém, protože na to nebyla
připravená, což by nebyl nikdo z nás.
Potřebuje protézu v hodnotě 1 800 000 Kč.

Rozhodli jsme se proto, vyzvat Vás všechny:

"Složíme se na Naty?"

Dokážeme to? Pokud do toho jdete s námi, přispějte dle svých možností jakoukoliv
částkou na založený transparentní účet: 8338022/0800.
Zkontrolovat stav účtu můžete zde: https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/0000000008338022/Policske-strojirny-a.s.
Sbírka s názvem „Složíme se na Naty?“ bude probíhat od 8.10.2019
Díky za podporu Naty, díky za sdílení.
Společně to dokážeme!

Pomoci lze jakýmkoli finančním příspěvkem na transparentní účet založený u České spořitelny a.s. Organizátorem jsou Poličské strojírny a.s.
www.pos.cz. Veřejná sbírka byla povolena Krajským úřadem Pardubického kraje pod č.j. SpKrÚ 68222/2019 OOPKŽÚ OVV ze dne 24. 09. 2019.
Dárci, kteří přispějí finančním darem, si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:
Fyzické osoby: Od základu daně si lze odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů přesáhne za rok
2% ze základu daně nebo činí alespoň 1000,-Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 15% ze základu daně (zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu).
Právnické osoby: Od základu daně sníženého dle §34 zák. o daních z příjmů si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000,-Kč. V
Úhrnu lze odečíst maximálně 10% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za
účelem podnikání (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).

Žádost o potvrzení o poskytnutém daru posílejte e-mailem na sbirka@pos.cz, vzor si lze stáhnout na

http://pos.cz/verejna-sbirka/

