Občanské sdružení Černá Louže – Polesí
Slancova 1261/4, 182 00 Praha 8
IČO: 65991052

Postup při úhradě členských příspěvků a finančních darů

Vážení a milí členové OS, přátelé,
v zájmu zajištění podkladů pro identifikaci a řádné zaúčtování Vašich plateb si Vás
dovolujeme požádat o respektování následujících pravidel.
Členské příspěvky pro konkrétní rok hraďte prosím v přesné výši částky, odsouhlasené
valnou hromadou.
Úhrada může být provedena hotově pokladníkovi OS (dokladem o Vaší platbě bude příjmový
pokladní doklad) nebo převodem na účet OS.
Číslo běžného účtu sdružení: 2100178075, vedený u Fio banka a. s., kód banky 2010
Pokud zvolíte variantu převodu na účet, uveďte variabilní symbol, kterým je Vaše členské
číslo (viz Seznam členů s uvedením členských čísel). Tento údaj je důležitý pro identifikaci
plátce příspěvku. Členské příspěvky můžete uhradit souhrnnou částkou za více členů (za
celou rodinu), do variabilního symbolu v tomto případě uveďte za sebou členská čísla všech
členů, za které platíte. Pokud by měli jednociferné členské číslo, doplňte před něj 0 – např.
01020312 (členské příspěvky členů 1-3 a 12). Pozn.: Variabilní symbol bývá omezen 10ti
místy.
Pokud se rozhodnete věnovat občanskému sdružení finanční dar (za který všem dárcům
náleží velké poděkování), postupujte prosím stejným způsobem – tj. uhraďte samostatně
částku, kterou se rozhodnete darovat, nespojujte ji s případnou platbou členského
příspěvku. Forma úhrady je opět možná hotově pokladníkovi OS (obdržíte příjmový
pokladní doklad, vystavený na Vaše jméno) nebo převodem na účet OS. Jako variabilní
symbol pro identifikaci platby uveďte Vaše členské číslo. Občanským sdružením Vám bude
vystaveno Potvrzení o přijetí finančního daru, které můžete využít v souladu se zákonem č.
586/92 Sb. zákon o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Vzor potvrzení je uveden
v příloze.
Děkujeme za pochopení.

Členové výboru OS
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POTVRZENÍ
Potvrzujeme tímto příjem věcného daru *), finanční částky *) ve prospěch Občanského
sdružení Černá Louže-Polesí.
Dar byl přijat od:

datum narození:

adresa:
ve výši:

Kč

slovy:

Finanční částka byla převzata hotově dne:

Připsána na účet OS dne:

výpis č.:

Předmět věcného daru:

Potvrzení se vydává v souladu se zákonem číslo 586/92 Sb. zákon o dani z příjmu, ve znění
pozdějších předpisů.
Přijatý finanční dar bude použit výlučně na úhradu výdajů občanského sdružení na
zajištění činností, vymezených Stanovami. Jedná se především o aktivity v oblasti ochrany
životního prostředí a kulturního dědictví, kulturního a společenského rozvoje lokality.

V

dne:

Děkujeme Vám za poskytnutí daru.
Toto potvrzení se vyplní 3 x (1x dárce, 2x OSČLP)

podpis předsedy OS

