Ha Ön az e-SZJA webes felületen vagy az ÁNYK keretprogrammal tölti ki adóbevallását: Töltse ki az adóbevallás EGYSZA
lapját vagy attól elkülönítve a 18EGYSZA nyomtatványt az IsoArt
Alapítvány adószámával 18089697-1-43 (Nem kell kisborítékot használni, sem a mellékelt nyilatkozatot.)

Ha Ön nem rendelkezik befizetett adója 1%-áról,
az elveszett számunkra, pedig önnek semmibe sem kerül.
Alapítványunk a befolyt összegből a Nagy Imre Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola művészetoktatási tevékenységét
támogatja. A rászoruló tanulókat a kötelező tandíj megfizetésében segíti, valamint az oktatáshoz szükséges anyagok, eszközök
beszerzését könnyíti meg.

Erre a nyilatkozatra ne írjon semmit!

május 20-ig beviheti személyesen vagy feladhatja postán a NAV címére
(adóbevallásától külön is).

!

4. A borítékot tegye adóbevallása mellé vagy legkésőbb 2019. május 10-ig adja
le munkahelyén (ha ott készítik el adóbevallását),

3. A borítékra írja rá nevét, állandó (bejelentett) lakcímét és saját adószámát!

2. Zárja le és írja alá a borítékot a hátoldalon úgy, hogy aláírása átnyúljon a
ragasztáson!

1. Ezt a rendelkező nyilatkozatot vágja ki, és tegye egy olyan méretű borítékba,
amelybe éppen belefér!

Tennivalók:

A kedvezményezett neve: isoArt Alapítvány

A kedvezményezett adószáma: 1 8 0 8 9 6 9 7 - 1 - 4 3

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1 százalékáról

Ha az Ön 2018. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója
számolja ki, akkor használja a mellékelt nyilatkozatot!

ISOART alapítvány adószám: 18089697-1-43

Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1 százalékáról

https://isoart.hu

A kedvezményezett adószáma: 1 8 0 8 9 6 9 7 - 1 - 4 3

a kuratórium elnöke
tel: 278 2756

A kedvezményezett neve: isoArt Alapítvány

info@isoart.hu
Csendes Imre

E-mail:

Tennivalók:

Nagy Imre AMI (Bp. Simon Bolivár sétány 4-8.)
vagy

1. Ezt a rendelkező nyilatkozatot vágja ki, és tegye egy olyan méretű borítékba,
amelybe éppen belefér!

Amennyiben Ön vagy munkáltatója támogatná alapítványunkon
keresztül a gyermekek oktatását,
(átutaláshoz bankszámlaszámunk: 51700265-11114671)
vagy e témában egyéb kérdése, ötlete van, érdeklődhet:
Körömi Gábornál a 278 2782 telefonszámon, személyesen:

ISOART alapítvány adószám: 18089697-1-43

2. Zárja le és írja alá a borítékot a hátoldalon úgy, hogy aláírása átnyúljon a
ragasztáson!

Megszűnt a normatív támogatás, az átalakuló közoktatási rendszerben a művészeti iskola kiegészítő finanszírozása az eddigi
kiemelkedő munka folytatásának feltétele.

https://isoart.hu
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