Polskie Towarzystwo Różane
Kutnowski Dom Kultury
ul. Stanisława Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno
e-mail: biuroptr@gmail.com
e-mail : kontakt@ptrosa.pl
www.ptrosa.pl

INFORMACJA NA TEMAT WYSOKOŚCI SKŁADEK ROCZNYCH
OBOWIĄZUJĄCYCH W PTR W 2021 R.

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI
Składka roczna 2021 r.
•
•
•

100 zł członek zwyczajny,
150 zł małżeństwa i związki partnerskie (proszę na przelewie podać nazwisko drugiej
osoby),
45 zł uczniowie, studenci, doktoranci, emeryci, renciści.

Składki prosimy wpłacić na konto Polskiego Towarzystwa Różanego w banku

BNP PARIBAS nr konta PL 31 1600 1462 1838 5136 40000 001
SWIFT/BIC: PPABPLPK
W tytule proszę podać imię i nazwisko, składka roczna
Termin składkowy za 2021 r. trwa od 01 lutego 2021r. do grudnia 2021 r.
Składki wpłacane są za cały rok i nie podlegają zmniejszeniu o miesiące, w czasie których
osoba nie była członkiem zwyczajnym PTR.

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY
Składka roczna 2021 r.
Wysokość minimalnej składki dla Członków Wspierających wynosi 1000 zł. W zależności
od potrzeb Członka Wspierającego jej wysokość ustali każdorazowo Zarząd PTR.

Składki prosimy wpłacić na konto Polskiego Towarzystwa Różanego w banku

BNP PARIBAS nr konta PL 31 1600 1462 1838 5136 40000 001
SWIFT/BIC: PPABPLPK
W tytule proszę podać imię i nazwisko/nazwa INSTYTUCJI, której wpłata dotyczy, składka
roczna.
Termin składkowy za 2021 r. trwa od 01 stycznia 2021r. do grudnia 2021 r.
Składki wpłacane są za cały rok i nie podlegają zmniejszeniu o miesiące, w czasie których
osoba lub instytucja nie była Członkiem Wspierającym PTR.

DONATORZY
Jeśli ktoś z Państwa chciałby łaskawie zostać Donatorem i wesprzeć PTR, prosimy wpłacić
donację na konto Polskiego Towarzystwa Różanego w banku BNP PARIBAS

nr konta PL 31 1600 1462 1838 5136 40000 001
SWIFT/BIC: PPABPLPK
W tytule wpisać „Donacja” oraz swoje imię i nazwisko.
Zebrane z donacji pieniądze PTR przeznaczy na realizację tylko i wyłącznie celów
statutowych.
Informacja ODLICZENIE OD PODATKU
Darczyńca, który przekazał darowiznę na rzecz PTR może pomniejszyć swój dochód w
zeznaniu rocznym. Darowiznę przekazaną na wsparcie PTR można odliczyć od podstawy
opodatkowania w rocznym zeznaniu dochodowym.
Osoby fizyczne i prowadzące działalność gospodarczą mogą dokonać odliczenia do wysokości
6% swojego dochodu.
Osoby prawne mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę 10% wartości dochodów
uzyskanych w danym roku. Osoba fizyczna umieszcza wszelkie szczegóły dotyczące odliczeń
w załączniku PIT-O. Osoba prowadząca działalność gospodarczą kwotę przekazanych
darowizn wykazuje w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu
rocznym CIT-8/O oraz w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej. Podatnicy mają
obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej
darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego (m.in. jego nazwy, adresu i NIP-u).
Polskie Towarzystwo Różane, 99-302 Kutno, ul. Stanisława Żółkiewskiego 4,
NIP 725 21 52 724

