Klasztor Niepokalanego Poczęcia NMP
Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych (Franciszkanów)
Harmęże
/ ul. Franciszkaoska 12, 32-600 Oświęcim / REGON: 040013276 / NIP: 5492031539 /

INFORMACJA – DAROWIZNY OTRZYMANE PRZEZ KLASZTOR FRANCISZKANÓW
W HARMĘŻACH
W ROKU OBROTOWYM OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach Ustawy z dnia 15
lutego 1992 roku – o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz.
397 ze zmianami) – Art. 18 ust 1 e1 Ustawy, Gwardian Klasztoru Franciszkanów z siedzibą
w Harmężach, przy ul. Franciszkaoskiej 12 podaje do publicznej wiadomości informacje
o ogólnej kwocie jednostkowych darowizn otrzymanych w roku obrotowym
od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku oraz celu, na który zostały przeznaczone:
I. Ogólna kwota otrzymanych darowizn – 25 524,16 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięd
piędset dwadzieścia cztery 16/100 zł), w tym 759,14 €
II. Wykaz darowizn otrzymanych przez Klasztor Franciszkanów od osób prawnych
(jednorazowe darowizny przekraczające kwotę 15.000 zł/ lub darowizny od jednego
darczyocy, których suma w roku obrotowym od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku
przekroczyła 35.000 zł).

Lp

Nazwa (firmy) Darczyocy

Siedziba Darczyocy

1.

Brak

Brak

Kwota
darowizny
w€
Brak

Kwota
darowizny
w PLN
Brak

III. Cele, na które przeznaczone zostały otrzymane darowizny:
1. Cele kultu religijnego.

Oświęcim, 07-03-2018 rok

1

„Art. 18 ust.1e. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1h, otrzymujący darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 są
obowiązani:
1) w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wyodrębnid z przychodów kwotę ogółem otrzymanych darowizn
ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy
wymienionej w ust. 1 pkt 1, a także celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących
od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyocy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub
jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyocy przekracza 35.000 zł,
2) w terminie składania zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, udostępnid do publicznej wiadomości, poprzez
publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych

