Stowarzyszenie „Perfectus” uzyskało status OPP – przekaż nam 1% swojego podatku
Od 2004 r. istnieje możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji
pożytku publicznego. Dzięki temu każdy z nas może zdecydować o przeznaczeniu 1% swojego
podatku na pożyteczny, ważny społecznie cel.
Nasze Stowarzyszenie w 2012 r. zostało wpisane na listę organizacji pożytku publicznego
opublikowaną przez Ministerstwo Finansów, uzyskując w ten sposób uprawnienia do
otrzymywania 1% podatku.
Prosimy o przekazywanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Szkoły w Iwli
„Perfectus”. Otrzymane od darczyńców środki zostaną przeznaczone na prowadzenie
Gimnazjum w Iwli, działalność charytatywną, sportową i turystyczną na rzecz dzieci i młodzieży.
Aby przekazać nam 1% podatku:
należy wypełnić formularz PIT wpisując w odpowiednią rubrykę równowartość 1% należnego
podatku dochodowego oraz numer KRS i nazwę naszego Stowarzyszenia.
wypełnione zeznanie PIT należy złożyć w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą nie później niż
30 kwietnia, w przypadku formularza PIT-28 nie później niż 31 stycznia.
osoba płacąca podatek ma prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imienia,
nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informację taką przekazuje urząd
skarbowy.
Dane do wypełnienia PIT 2014:
„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”
Nazwa OPP: Stowarzyszenie Rozwoju Szkoły w Iwli „Perfectus”
Numer KRS: 0000343606
Numer konta bankowego: 90 8642 1096 2010 9606 1866 0001
Wnioskowana kwota: kwota darowizny, która nie może przekroczyć 1% należnego podatku.
Przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Szkoły w Iwli „Perfectus” możesz
wesprzeć na różne sposoby:
Przekazując 1% swojego podatku,
Wysyłając informację do swoich znajomych o możliwości przekazania 1% (mail, facebook, nasza
klasa, twitter, inne),
Informując pracodawcę, który rozlicza swoich pracowników o takiej możliwości,
Zachęcając pracodawcę do rozesłania do swoich pracowników informacji o możliwości
przekazania 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia.
Serdecznie dziękujemy za zaufanie i wsparcie każdemu, kto zechce pomóc naszemu
Stowarzyszeniu w realizacji przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży.

