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Všem sborům a kazatelským stanicím
Českobratrské církve evangelické
Praha, 15. ledna 2013
Č.j.: ÚCK/86/2013
Informace ekonomického oddělení
Vážené sestry, vážení bratři,
na začátku nového roku 2013 přijměte, prosím, naše srdečné pozdravy a přání všeho
dobrého.
Jako každý rok, tak i letos pro Vás máme připraveny důležité informace ekonomického
charakteru, které bychom Vám rády předaly:
-

Výkaz hospodaření za rok 2012 spolu s rozpočtem na rok 2013
Přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem na rok 2013
Rozdělení sbírky solidarity na rok 2013
Upozornění na podání daňového přiznání k dani darovací

Výkaz hospodaření sborů + rozpočet
Dle Vašich připomínek jsou ve výkazu provedeny malé změny, které by měly usnadnit jeho
vyplňování.
Termín pro odevzdání výkazů do ÚCK je 15. březen 2013. V elektronické podobě jsou
formuláře k dispozici na webových stránkách církve v rámci sborové zásilky I/2013.
Rozdělení sbírky solidarity na rok 2013
Dle návrhu správní rady Personálního fondu a rozhodnutí synodní rady ze dne 11.12.2012
obdržely podporu ze sbírky solidarity následující sbory:
Sbor
0105
0604
0902
1309
1409
0710
0714
0414
0419
0601
0608
Celkem

Hvozdnice
Jilemnice
Hlinsko v Čechách
Krnov
Železný Brod
Kostelec nad Orlicí
Nový Bydžov
Nejdek
Přeštice
Česká Lípa
Nové Město pod Smrkem

Částka v Kč
50 200,47 100,62 800,50 000,62 800,62 800,31 400,62 800,62 800,39 300,62 800,594 800,-

Daň darovací
V souvislosti s Vašimi dotazy upozorňujeme na nutnost podání daňového přiznání k dani
darovací.
Neziskové organizace jsou osvobozeny od daně darovací, ale musí podat daňové přiznání.
Daňové přiznání se podává za příslušný kalendářní rok a to do 31. 1. následujícího roku.
Pozdní podání přiznání se trestá pokutou, která se počítá z částky daně. Minimální výše
pokuty je 500,- Kč.

Věříme, že uvedené informace Vám budou k užitku a těšíme se na společnou práci v roce
2013.
Za ekonomické oddělení ÚCK
Marie Levá

