Dary
Fyzické osoby si mohou na základě § 15 odst. 1, Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném
znění, od základu daně odečíst mimo jiné hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním
složkám státu, právnickým osobám, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle
zvláštního zákona, a to se sídlem na území České republiky nebo členského státu Evropské unie, Norska nebo
Islandu na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii,
na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely
sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a
náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní. Celková hodnota darů za zdaňovací období musí
činit minimálně 1 000 Kč, nebo alespoň částku přesahující 2% základu daně. V úhrnu lze odečíst
nejvýše 10 % ze základu daně.
Právnické osoby si mohou na základě § 20 odst. 8 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
v platném znění, od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním
složkám státu, právnickým osobám, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle
zvláštního zákona, a to se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, výzkumných a
vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže,
na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární,
charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a
sportovní. Hodnota daru musí činit alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu
daně sníženého podle § 34; přitom v případě poskytnutí darů vysokým školám a veřejným výzkumným institucím
lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5 %. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni
nebo zřízeni za účelem podnikání.

(pozn. nejedná se o přesnou citaci zákona)

