PRZEKAŻ 1 % PODATKU
dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
im. J. Korczaka w Toruniu
Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o przekazanie 1% podatku, ze wskazaniem
na Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu. Chcąc pozyskać pomoc
finansową dla naszych uczniów utworzyliśmy Terenowy Komitet Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy
Szkole działający na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. J. Korczaka
w Toruniu. Wsparcie takie jest możliwe dzięki dobrowolnemu przekazaniu wpłaty stanowiącej odpis
1% od rocznego podatku na konkretną organizację pożytku publicznego. Zapewniamy, że pozyskane
w ten sposób pieniądze w całości zostaną przekazane dla Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Toruniu m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, służących podnoszeniu poziomu
nauki i wychowania. Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo przekazać na rzecz TSPS swój 1%,
włączając się osobiście i zachęcając innych do wsparcia naszego ośrodka i jego wychowanków.

KRS: 0000121592
(z dopiskiem: SOSW ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 Toruń)
Wzór – PIT 37
H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO
(OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu
prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz.
122. Numer KRS
Wnioskowana kwota
Kwota z poz. 123 nie może przekroczyć 1% kwoty z
poz. 118 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy
w dół.
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I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz. 124 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając kwadrat w
poz. 125 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie
z poz. 123. W poz. 126 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail)
124. Cel szczegółowy 1%

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Żwirki i Wigury 15 i 21,
87-100 Toruń /cel ten można jeszcze uszczegółowić/
126.

125. Wyrażam
zgodę

