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Zrób prezent sobie i swoim bliskim, być może także Wy poznacie
smak motorowodnej przygody - podaruj 10/0 Ślizgowi!
PEKAO S.A. III O/SZCZECIN
83 1240 3826 1111 0010 1781 4499
KRS: 0000391952
To proste i łatwe. Wypełniając

roczne zeznanie

podatkowe:

1. w części formularza PIT "Wniosek o przekazanie 1% podatkiJ
należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego" wpisz:
nazwa organizacji: Szczeciński Klub Motorowodny i Narciarstwa
Wodnego "ŚLIZG"
numer Krajowego Rejestru Sądowego: KRS: 0000391952
kwota: tutaj wpisujesz 1% Twojego podatku (czyli kwotę
należnego podatku dzielisz przez 100) zaokrągloną do pełnych
dziesiątek groszy w dół
2. w części "Informacje uzupełniające"
zachęcamy do zgody na ujawnienie informacji o wpłacającym
oraz wpisanie tam hasła "Slizg"
Prosimy także o podanie Waszego e-maila,
.
podzi kować naszym darczyńcom, mogącym
:lany na pomoc

Kto może przekazać 1% podatku?
- podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
- podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
- podatnik objęty liniową, 19-procentową stawką podatku
- podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych
- podatnicy, którzy w danym roku osiągną dochody tylko ze
sprzedaży nieruchomości, bedą mieli prawo do przekazania 1%
podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, Wyjątek
dotyczy osób, które w PIT-39 wykażą ulgę mieszkaniową - nie
przekażą one 1%, ponieważ nie wystąpi tu podatek należny do zapłaty
UWAGA!
1 % można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych
w terminie.
W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizac'i W
zeznaniu
kowym,
a'

,.
PODARUJ l % PODATKU - POMOZ

~
40

MOTOROWODNIAKOM

III

Wierzymy, że jesteś sympatykiem sportu, a szczególnie tej jego pięknej odmiany,
jaką jest sport motorowodny. A to nie tylko niesamowicie widowiskowe zawody,
zapierające kibicom dech w piersiach (w województwie zachodniopomorskim
często w randze Mistrzostw Europy, a nawet Mistrzostw Świata), ale także
zajęcia z dziećmi (już od 10. roku życia) i młodzieżą, zapewnienie
im
przyjemnego
i pożytecznego
sposobu
spędzania
wolnego
czasu,
nauka podstaw mechaniki
i przede wszystkim
sumienności,
a także
kontakt z naturą na wielu zachodniopomorskich akwenach. Ten piękny sport
wyma:ga Jednak nakładów,
.
do klubu zgłaszają się

