Szanowni Państwo
Jak co roku okres od stycznia do kwietnia to czas rozliczeń naszych podatków.
Od kilku lat możemy zadecydować o przeznaczeniu l % naszego podatku na rzecz
Organizacji Pożytku Publicznego. Wybór należy do Państwa - zachęcamy jednak do wpłaty
na rzecz Społecznego Towarzystwa Oświatowego z adnotacją „Badimacka". Dzięki temu
Państwa pieniądze z podatku trafią docelowo do naszego Zespołu Szkół. Za lata 2008 i 2009
uzyskaliśmy tą drogą odpowiednio 26 974 zł. oraz 29 722 zł. Środki te wsparły zakup hali
balonowej oraz kapitalny remont boiska. Dziękujemy! Zgromadzone w roku 2011 dzięki
Państwa decyzji fundusze również w całości przeznaczmy na rozwój bazy naszej szkoły i tym
samym poprawę warunków nauki naszych dzieci. Decyzje o przekazaniu l % podatku mogą
podejmować prawie wszyscy składający rozliczenie roczne za 2010 rok.
Wystarczy w odpowiednie pola zeznania wpisać nr KRS 0000012189,
kwotę nie większa niż l % podatku
oraz jako cel szczegółowy BACHMACKA.
Od tego roku w zeznaniach nie podajemy nazwy Organizacji Pożytku Publicznego. Resztą
zajmą się Urzędy Skarbowe oraz biuro Samodzielnego Towarzystwa Oświatowego.
Liczymy, ze dzięki Państwa „podatkowej decyzji" zachowamy rosnący trend otrzymanych
opisów podatkowych.
A oto przykładowy wycinek nowej deklaracji podatkowej.

H. WNIOSEK 0 PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO (OPP)
Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.
124. Numer KRS
Wnioskowana kwota
Kwota z poz.125 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz.120,
zł,
po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
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NFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz.126 mogą podać cel szczegółowy 1%,
a zaznaczając kwadrat w poz.127 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie
i poz.125. W poz.128 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikem (telefon, e-mail).
126. Cel szczegółowy 1%
128.

BACHMACKA

127. Wyrażam zgodę
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