
 
 
 

 
INFORMACJA – DAROWIZNY OTRZYMANE PRZEZ KSN AWW 2020 ROKU 

 
 
 
 
Zgodnie z obowiązkiem wskazanym w postanowieniach  Ustawy o podatku dochodowym  
od osób prawnych art. 18 ust. 1 e 

1
 oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 26 ust. 1 pkt 9, 

art. 27 ust. 1, Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej  podaje do 
publicznej wiadomości informację o ogólnej kwocie darowizn otrzymanych w roku obrotowym od 01-01-2020 
do 31-12-2020, oraz celu na który zostały przeznaczone. 
 
 
 

I. Ogólna kwota otrzymanych darowizn – 511.554,60 zł słownie : piędset jedenaście tysięcy piędset 
pięddziesiąt cztery zł, 60/100 

 
II. W tym darowizny od  prawnych które przekraczały jednorazową wpłatę  15.000 lub których suma 

w roku obrotowym przekroczyła 35.000 zł. 
MARCOVA SP. Z O.O.  SPÓŁKA KOMADYTOWA  - ul. Rozwadowska 30, 03-628 Warszawa -33.000 zł 
KOSMEPOL SP. Z O.O.- ul. Warszawska 21, 05-805 Kanie – 28.064,00 zł 

 
 
    Otrzymane darowizny zostały przeznaczone na cele statutowe KSN AW. 

                                                           
1
 „ art. 18 ust.1e Podatnicy, z zastrzeżeniem ust.1 h, otrzymujący darowizny, których mowa w ust.1 pkt 1 i 7 są zobowiązani: 

1) w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust.1, wyodrębnić 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 darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli 
suma wszystkich darowizn otrzymanych w roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł, 

2) w terminie składania zeznania, o którym mowa w art. 27 ust.1, udostępnić do publicznej wiadomości poprzez 
publikację w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach 
ogólnie dostępnych, informacje, o których mowa w pkt 1, i w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego. Z obowiązku tego zwolnione są podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie 
przekracza kwoty 20.000 zł.” 


		2021-03-30T15:46:53+0200


		2021-04-07T16:13:57+0200


		2021-04-07T16:34:55+0200


		2021-04-08T10:37:41+0200


		2021-04-08T11:42:18+0200


		2021-04-09T10:17:09+0200


		2021-04-13T16:16:21+0200




