dla Tomka
www.facebook.pl/Tomek.Pelinski
www.tomekpelinski.pl

Tomek Peliński ma 9 lat i choruje na Mózgowe Porażenie
Dziecięce. Gdy urodził się w stanie bardzo ciężkim, z Apgarem 0
rokowania były bardzo złe. W najlepszym wypadku Tomek
miał spędzić całe życie na wózku inwalidzkim.
W 2014 roku Tomek przeszedł dwie skomplikowane
operacje w Saint Louis Children’s Hospital w USA i dzięki
temu oraz codziennej, systematycznej rehabilitacji w tej
chwili potrafi już swobodnie chodzić trzymając się za jedną rękę i coraz śmielej próbuje chodzić
całkiem samodzielnie.
Tomek zmaga się z dużym niedowidzeniem, co w znacznym stopniu utrudnia mu też chodzenie.
Na 2018 rok jest zaplanowana operacja zeza.
Tomek będzie wymagał rehabilitacji do końca życia. Codzienna rehabilitacja, wyjazdy na turnusy
rehabilitacyjne, zakupy różnych sprzętów to ogromny koszt. Potrzeb jest mnóstwo, a każda pomoc przybliża
Tomka do samodzielności. Na 2018 rok mamy zaplanowane dwa turnusy rehabilitacyjne, operację zeza,
zakup nowego
wózka inwalidzkiego.
Te wszystkie
wydatkiWYKAZYWANYCH
oraz codzienna NA
rehabilitacja
to ogromny koszt
I. INFORMACJA
O DOCHODACH
(PRZYCHODACH)
PODSTAWIE
ART.45 UST.3c
USTAWY
w skali roku, dlatego
zwracamy
się do Państwa o pomoc finansową dla Tomka. Można pomagać przekazując
swój 1% podatku. W tym celu wystarczy odpowiednie rubryki PIT wypełnić w następujący sposób:
,
136. Kwota dochodów (przychodów)

J. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO (OPP)
Należy podać numer w pisu do Krajow ego Rejestru Sądow ego (Numer KRS) organizacji wybranej z w ykazu
prow adzonego na podstaw ie odrebnych przepisów oraz w ysokość kw oty na jej rzecz.
137. Numer KRS

0000037904
0000318482

Wnioskowana kwota
Kwota z poz.138 nie może przekroczy ć 1% kwoty z poz.126, po
zaokrągleniu do pełny ch dziesiątek groszy w dół.

138.

,

K. I NFORMACJE UZUP EŁNIAJĄCE

Podatnicy, którzy w ypełnili część J, w poz.139 mogą podać cel szczegółowy 1%, a zaznaczając kw adrat w poz.140 w yrazić zgodę na
przekazanie OPP sw ojego imienia, nazw is ka i adresu w raz z informacją o kw ocie z poz.138. W poz.141 można podać dodatkow e informacje, np.
ułatw iające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).
139. Cel szczegółowy 1%



140. Wyrażam zgodę

11953 PELIŃSKI TOMASZ KAROL

141.

L. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH
Przez
cały rok można pomagać Tomkowi wpłacając darowizny na konto:
W poz. 142–145 należy podać liczbę załączników . Poz. 146 i 147 w ypełniają podatnicy, którzy załącznik PIT/D dołączyli do innego niż składane

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Uwaga! Zmiana rachunku bankowego

zeznanie. Jeśli w poz. 146 zaznaczono kwadrat nr 2, należy w ypełnić poz. 148.
PIT/O
142.

PIT/D
143.

Certyfikat
rezydencji

PIT-2K

144.

145.

146. Załącznik PIT/D dołącza do
swojego zeznania
(zaznaczy ć właściwy kwadrat):
1. podatnik

2. małżonek

147. Kod formularza, do którego został
dołączony załącznik PIT/D
(zaznaczy ć właściwy kwadrat):
1. PIT-28

2. PIT-36

3. PIT-37

Alior Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
148. Identyfikator podatkowy, nazwisko i imię małżonka oraz urząd, do którego został złożony załącznik PIT/D

z dopiskiem:
„11953, PELIŃSKI TOMASZ KAROL darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”
M. OŚW IADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / MAŁŻONKA / PEŁNOMOCNIKA
Pieniądze wpłacone jako darowizna można odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym PIT.
W przy padku zaznaczenia w poz.6 kwadratu nr 2, 3 albo 4, kwadratu w poz.7 lub w poz.8, oświadczam, iż spełnione są warunki do opodatkowania dochodów w wy brany
sposób. W przy padku zastosowania art. 6 ust. 2a ustawy , oświadczam pod ry gorem odpowiedzialności karnej za f ałszy we zeznania, że spełniony jest warunek
przewidziany w ty m przepisie.
149. Podpis podatnika

Myjomice, styczeń 2018

150. Podpis małżonka

Za wszelką okazaną pomoc serdecznie dziękujemy
Honorata i Maciej Pelińscy – rodzice Tomka
151. Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika

1) Przez urząd, do którego jest adresowane zeznanie rozumie się urząd skarbowy , przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wy konuje

