Przekaż 1 % podatku na

MKS AXEL

Sam zadecyduj na jakie cele mają być przeznaczone
Twoje podatki.
Drodzy Rodzice, Sportowcy, Sympatycy Łyżwiarstwa Figurowego!
Zwracamy się do Was z ogromną prośbą o przekazanie 1% na rzecz łyżwiarzy z Torunia.
Nasz klub – MKS Axel zrzesza obecnie ok. 200 zawodników wyczynowych i amatorów
uprawiających łyżwiarstwo figurowe oraz curling.
Twój 1% podatku może przyczynić się do lepszego rozwoju łyżwiarstwa figurowego
w naszym mieście. Możesz pomóc zrealizować marzenia wielu dzieciom i wspomóc ich
kariery sportowe. Klub MKS Axel jest jednym z największych ośrodków łyżwiarskich w
Polsce. Każdego roku udaje nam się sięgać po najwyższe trofea w kraju i zagranicą. Nasi
wychowankowie brali udział w tak prestiżowych zawodach jak Mistrzostwa Europy,
Mistrzostwach Świata i Igrzyskach Olimpijskich.
Przekaż i Ty część swojego podatku na rzecz Międzyszkolnego Klubu Sportowego
AXEL, który od marca 2010 roku uzyskał status organizacji pożytku publicznego.
Przekazane środki będą wykorzystane na realizacje naszych celów statutowych:
•
•
•
•
•
•
•
•

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Rozwijanie działalności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Popularyzowanie sportu oraz krzewienia zamiłowania do uprawiania sportu.
Organizowanie imprez sportowych, treningów oraz udział w imprezach
sportowych organizowanych przez inne kluby i związki sportowe.
Zapewnienie opieki zdrowotnej w procesie treningowym i sportowym.
Popularyzowanie ruchu na świeżym powietrzu oraz krzewienie zamiłowania do
uprawiania różnych form wypoczynku.
Organizowanie imprez rekreacyjnych, zlotów, wycieczek, jak również udział w
imprezach tego typu organizowanych przez inne organizacje i stowarzyszenia.
Organizowanie działalności kulturalnej i towarzyskiej.

Jak to zrobić?
Podatnik nie musi sam dokonywać wpłaty na rachunek wybranej OPP. W składanym
zeznaniu wskazuje organizację, którą chce wesprzeć, podając jej nazwę i numer KRS, a 1%
podatku przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.
Wypełniając formularz deklaracji podatkowej PIT należy uzupełnić następujące pola:
•

•

•

W formularzach PIT kolejne pola, które wypełniają podatnicy są ponumerowane.
Podstawą do wyliczenia kwoty 1% podatku dla OPP jest pole (odpowiednio w
każdym rodzaju druku):- PIT - 28 poz. 109, - PIT - 36 poz. 188, - PIT - 36L poz. 55, PIT - 37 poz. 120,- PIT - 38 poz. 35.
Podana tam wartość to podatek należny. To właśnie 1% z tej kwoty zostanie nam
przekazany. 1/100 tejże wartości wpisujemy na druku:- PIT - 28 w poz. 131,- PIT - 36
w poz. 307,- PIT - 36L w poz. 107,- PIT - 37 w poz. 126,- PIT - 38 w poz. 60.
W deklaracji podatkowej związanej z mechanizmem przekazywania 1 % podatku
należnego na rzecz OPP należy wypełnić dwie części:
Ø W części wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz
organizacji pożytku publicznego (OPP) wpisujemy odpowiednio:
NR KRS: 0000061032
Ø Można przekazać 1% podatku na:
1. Klub MKS AXEL w tym przypadku wystarczy wpisać
prawidłowo numer KRS i nie jest konieczne podawanie celu
szczegółowego lub podając jako cel szczegółowy : Klub
W tym przypadku 100% przekazanego podatku zostanie
przeznaczone na cele statutowe całego klubu.
2. Na poszczególne sekcje podając jako cel szczegółowy
nazwę danej sekcji: soliści, pary taneczne, synchron,
curling. W tym przypadku 70% przekazanego podatku
zostanie przeznaczone na daną sekcję a 30 % zostanie
przekazane na cele statutowe całego klubu
3. Na konkretnego zawodnika podając jako cel szczegółowy
imię i nazwisko zawodnika lub ostatnie cztery cyfry
indywidualnego numeru konta danego zawodnika np. cel
szczegółowy 1035 W tym przypadku 70% przekazanego
podatku zostanie przeznaczone na wskazanego zawodnika,
a 30 % zostanie przekazane na cele statutowe całego klubu
Ø W części INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, zaznaczając
kwadrat, podatnik może podać swoje dane kontaktowe i wyrazić
zgodę na przekazanie OPP informacji kontaktowych podanych w tej
części.

