Tisztelt Szülő !
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A Szent László Középiskolában – ahol az ön gyermeke is tanul – működik az iskola által alapított
„Felelős vagyok érted” Alapítvány. Az alapítványt 1997. március 10-én alapította az iskola. Az
alapítvány ettől az időponttól fogva, az alapító okiratban foglalt célokért, az ott leírt módon működik:
pályázat alapján ösztöndíjat folyósít a legkiválóbbaknak,
szociális rászorultság esetén anyagi támogatást nyújt a
tanulást akadályozó helyzetek megoldásához,
segítséget nyújt a felsőfokú tanulmányok megkezdéséhez.
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Működésünk 10 éve alatt 517 jó tanuló, rászoruló diákunkat részesítettük 3 939 900 Ft támogatásban.
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Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadójának 1 %-ával támogassa az iskola alapítványát !
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Támogatását az alább mellékelt RENDELKEZŐ NYILATKOZAT kivágásával és a szabályok
szerinti APEH-hez való eljuttatásával is megteheti. Az érvényes nyilatkozat fontos feltétele az, hogy
a kivágott nyilatkozatot a rajta írtaknak megfelelően borítékba rakja, a borítékon nevét, adóazonosító
jelét (10 jegyű szám) valamint lakcímét feltüntesse. Ha Önnek adóbevallását munkáltatója készíti el,
akkor a lezárt borítékot a lezáró részen aláírva adja át munkáltatójának, hogy rendelkezése érvényes
lehessen.
Ha a rendelkezés adásával bármilyen problémája lenne,
készséggel segítünk. Tel.: 06-74/529-333/138 mellék Csaplárosné
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A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
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A kedvezményezett adószáma:
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A kedvezményezett neve:
Ennek kitöltése nem kötelező.
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„Felelős vagyok érted” ALAPÍTVÁNY
TUDNIVALÓK
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön
nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni.
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A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak
annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.
FONTOS !
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett
adószámát, elnevezését, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS ADÓAZONOSÍTÓ
JELÉT pontosan tünteti fel.
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