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Tisztelt Szülő(k)!Tisztelt Támogatók!
Az 1996. évi adóbevallásunkkal élhettünk először azzal a jogunkkal, hogy az adóévben
befizetett személyi jövedelemadónk 1+1%-ról magunk dönthessünk.
A személyi jövedelemadó törvény ezt a rendelkezési jogunkat a továbbiakban is, így a 2017.
évre vonatkozó adóbevallásban is biztosítja.
A személyi jövedelemadónk 1%-át valamely alapítvány, a másik 1%-át pedig pl. az egyházak
javára jelölhetjük meg. A személyi jövedelemadónk 1+1%-áról történő rendelkezés
többletterhet nem jelent. Aki nem rendelkezik vele, adója teljes összege a központi
költségvetésbe kerül. Mindenki szabadon dönthet, hogy milyen közcélú-közérdekű
alapítványt, intézményt támogat.
A döntéséhez abban kívánunk segítséget nyújtani, hogy intézményünkben működő LŐRINCZ
ALAPÍTVÁNY megfelel a törvényi előírásoknak, így kedvezményezettként megjelölhető az adó
1%-ára.
Adószáma: 18303652-1-02.
1994-ben történt a bírósági bejegyzés. 1998.évben Alapítványunkat a Baranya Megyei
Bíróság közhasznú szervezetté nyilvánította. Az alapítvány a 2014.évi új civil törvény
követelményeinek is megfelelt, így a Pécsi Törvényszék határozata értelmében, a
továbbiakban is közhasznú szervezetként működhet. Alapítványunknak köztartozása nincs,
pártokat sohasem támogatott, és nem is kapott tőlük támogatást. Ezt az alapszabály teljesen
kizárja.
A 2016. évre a Lőrincz Alapítvány az Önök támogatásával

627 526 Ft-ot kapott.
Sajnos a támogatások évről évre csökkennek, amelynek nagyon sok összetevője lehet
A támogatások felhasználásáról, az Alapítvány gazdálkodásával kapcsolatos
beszámolókról, az iskola honlapján, a www.zipernowsky.hu bárki információt szerezhet.
Az Alapítvány céljai között a tanulók támogatása megkülönböztetett figyelmet élvez.
Megköszönjük az iskolánk nevében, ha Ön először rendelkezik majd arról, hogy a Lőrincz
Alapítványt támogatja személyi jövedelemadója 1%-val, és erre kéri rokonait, barátait,
ismerőseit is.
Külön köszönet annak, aki már az előző években is a közoktatást, áttételesen a saját gyermekét
támogatta.
NAGYON FONTOS! A RENDELKEZŐ NYILATKOZATÁT NE FELEJTSE
ELJUTTATNI A NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATALBA!
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