Podarujcie dzwonnicy 1% podatku!
Wszystkich miłośników gór, Beskidu Niskiego, sympatyków akcji remontu
dzwonnicy w Polanach Surowicznych, przyjaciół i znajomych prosimy o wsparcie
naszej akcji poprzez przeznaczenie na ten cel 1% Waszego podatku.
Podatek można przeznaczyć, wskazując jako beneficjenta Międzyuczelniany Oddział
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z siedzibą w Warszawie.
OM PTTK jest organizacją pożytku publicznego (OPP), uprawnioną do takiej zbiórki.
Stan 90 lat temu…

JAK PRZEKAZAĆ 1%?
Jeśli korzystacie z programu komputerowego do rozliczania PIT, wystarczy wybrać opcję
przekazania 1%. Rubrykę zeznania „Numer KRS” należy wypełnić numerem wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego. Nr OM PTTK w Warszawie to 0000191794.
Bardzo ważne: w sekcji „Informacje uzupełniające” należy podać w rubryce „Cel
szczegółowy 1%” hasło: „REMONT DZWONNICY W POLANACH SUROWICZNYCH”.
Tylko wówczas będzie wiadomo, że dar ma być przeznaczony dokładnie na ten cel.
JAK LICZY SIĘ 1%?

Stan 10 lat temu…

Liczy się wg instrukcji na formularzu podatkowym podanej przy rubryce wnioskowanej
kwocie podatku. Zależnie od rodzaju formularza numer tej rubryki jest inny.
CZY ZEZWALAĆ NA PRZEKAZANIE OM PTTK DANYCH OSOBOWYCH OFIARODAWCY?
Tak! Wypełniając PIT za 2017 rok wystarczy zakreślić odpowiedni kwadracik i tym samym
wyrazić zgodę na przekazanie danych adresowych podatnika. Gorąco zachęcamy do
wybrania tej opcji. Możemy pozostać w kontakcie z osobami, które nam pomagają. Mamy
szansę podziękować Wam, poinformować Was o przebiegu prac.
OM PTTK ze swojej strony ma prośbę o potwierdzenie informacji o przekazaniu podatku
i podanie na adres skarbnik@om.pttk.pl informacji o kwocie, darczyńcy i urzędzie
skarbowym.

Stan obecny

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdania z działalności OPP są jawne. Są dostępne na stronie Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej. Skrócone raporty są na stronie OM PTTK (www.om.pttk.pl).
PRZYKŁAD FORMULARZA
Projekt odbudowy

0000191794

REMONT DZWONNICY W POLANACH SUROWICZNYCH

Wszelkie informacje dotyczące remontu: www.polanysurowiczne.waw.pl
www.facebook.com/polanysurowiczne

WSZYSTKIM NASZYM DOBRODZIEJOM BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!
Organizacje prowadzące projekt remontu dzwonnicy w Polanach Surowicznych:
Stowarzyszenie Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta”
Stowarzyszenie Klub Turystyczny Elektryków „Styki”
Stowarzyszenie Magurycz

