Bysław, styczeń 2014r.
Szanowni Państwo,
Szanowni Rodzice

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim
osobom, które wsparły w roku 2013
naszą szkołę w ramach akcji

Teraz akcja jest łatwiejsza niż kiedykolwiek!
Podatnicy nie muszą wysyłać pieniędzy przelewem na konto
OPP, a później czekać na zwrot z Urzędu Skarbowego. Wystarczy
w deklaracji PIT podać numer KRS organizacji i określić 1%
podatku! To wszystko - żadnych dodatkowych dokumentów,
procedur ani czekania. Urząd Skarbowy zajmuje się resztą sam.
Numer KRS organizacji, na którą chcemy przekazać 1% podatku
należy wpisać odpowiednio w :
PIT-28 – poz. 125
PIT-36 – poz. 302
PIT-36L – poz. 105
PIT-37 – poz. 123
PIT-38 – poz. 58
WZÓR

Stowarzyszenie „Bory” jest corocznie fundatorem
rocznej
nagrody pieniężnej przyznawanej uczniom, którzy łącznie osiągnęli:
wysoką średnią ocen, wysoki wynik z egzaminu zewnętrznego w części
humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej, a także wysoką ocenę
z zachowania. Stowarzyszenie „Bory” wspomaga nas także przy realizacji
różnych projektów edukacyjnych.

Zachęcamy rodziców do dokonywania odpisów 1% z podatku
dochodowego w tym roku, wówczas może uda się
Stowarzyszeniu „Bory” w szerszym zakresie wspomóc naszych
uczniów i naszą szkołę.
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory” ul. Hallera 9
89-526 Lubiewo
Tel. 52 334 93 10, 693 322 898
biuro.bory@lubiewo.pl
bory.lubiewo.pl

Numer KRS: 0000244171

M. WNIOSEK O PRZKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).
Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) organizacji wybranej wykazu
oraz wysokość kwoty na jej rzecz.
126.
125. Numer KRS Wnioskowana kwota
Kwota z poz. 126 nie może przekroczyć 1%
0000244171
kwoty z poz. 106, po zaokrągleniu do pełnych
zł
dziesiątek groszy w dół

gr

N. Informacje uzupełniające
Podatnicy, którzy wypełnili część M,poz.128 mogą podać cel szczegółowy 1%, a zaznaczając kwadrat
w poz.129 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o
kwocie z poz. 127.
W poz.130 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon,e-mail).
128.Cel szczegółowy 1%
129.Wyrażam zgodę
130.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Zespołu Szkół w
Bysławiu
Roman Chmara

