Ács József Lovassport
Egyesület

Kérjük támogassa az
Ács József Lovassport Egyesületet adója 1 %-ával!
Az adó 1 százalék felajánlása Önnek csak egy formanyomtatvány kitöltése, azonban az ebből
befolyó összegek nagymértékben segítheti egyesületünk mindennapi életét!
Ha szeretne részese lenni sikereinknek, és céljaink elérésében szeretné egyesületünket támogatni
az adó 1 százalékával, nincs más dolga, mint kitölteni az szja 1+1 százalékos formanyomtatványt,
vagy letölteni az adó egy százalék rendelkező nyilatkozatot weboldalunkról, majd az SZJA
bevallással együtt benyújtani a NAV-hoz postai úton, vagy személyesen.
Adóbevallás esetén adó 1 százalék felajánlásához másolja át adószámunkat a megfelelő mezőbe:

Adószámunk: 18187049-1-08
FONTOS: A lezárt borítékon tüntesse fel pontosan NEVÉT,
állandó CÍMÉT és ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT,
a hátoldalán pedig a ragasztást keresztezve ÍRJA ALÁ.
Egyesületünk adatai
Név: Ács József Lovassport-Egyesület
Székhely: 9231 Máriakálnok, Ádám Zoltán utca 4.
Bírósági bejegyzés kelte: 2016.11.03.
Bírósági bejegyzés száma: Pk.60211/2005
Bankszámlaszám:
Adószám: 18187049-1-08

Amennyiben
május 20-ig
nem küldi be a
rendelkező
nyilatkozatot,
az érvénytelen
lesz!

TÁMOGATÁSÁT ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK!
Egyesületünk célja és tevékenysége

Egyesületünket 2005-ben alakította a névadó Ács József díjlovasedző néhány lelkes tanítványa,
ezzel is tisztelegve a váratlanul elhunyt, szeretett edző emlékének.
Fő célunk, hogy tudásunkat és tapasztalatunkat a magyarországi díjlovas sport szolgálatába állítva
mindent megtegyünk annak érdekében, hogy Magyarország tehetséges ﬁataljai valamennyi
korosztályban úgy belföldön, mint külföldön lehetőséget kapjanak e csodálatos sportágban.
Az Egyesület kiemelkedően nagy hangsúlyt fektet a gyermekek és ﬁatalok fejlődésére, hisz ők
jelentik a jövőt és az ő kezükben lesz egyszer Magyarország díjlovas sportjának felemelkedése.
Fontosnak tartjuk, hogy a lovassport segítségével az embereket biztassuk az életminőségük
javítására. A sport lehetőséget ad sportkapcsolatok kialakítására és mozgáskultúra fejlesztésére.
A máriakálnoki díjlovasközpont az elmúlt 3 évben sikeres nemzetközi és nemzeti versenyek
helyszíne volt, ezzel is próbálva a lovassportban Magyarország és egyesületünk nevét
népszerűsíteni és bizonyítani, hogy van helyünk a nemzetközi mezőnyben.

Kik Rendelkezhetnek adójuk 1 százalékáról?
Minden magánszemély, akinek tárgyévben adóﬁzetési kötelezettsége keletkezett, jogosult a
személyi jövedelem adó 1 százalékát egy regisztrált civil kedvezményezett részére felajánlani
A személyi jövedelem adót következő év május 20. napjáig kell megﬁzetni a NAV felé.
Kivételt képeznek azok az adóﬁzetők, akik ﬁzetési halasztásra, könnyítésre irányuló engedélyt
kaptak a hivataltól.

Hogyan rendelkezhet az adó 1 %-ról?
Magánszeméyként: május 20.-ig adhatja le adóbevallását, vele együtt az szja1+1 százalékról
szóló rendelkező nyilatkozatot. Ügyfélkapun keresztül, postai úton, vagy személyesen.
Egyéni vállalakozóként: 2019.-től május 20 ig adhatja le adóbevallását, így vele együtt az adó
1 százalékról szóló rendelkező nyilatkozatot. Ügyfélkapun, postai úton vagy személyesen.
A Munkáltatói adómegállapításhoz május 10-ig a bevallás részeként. EGYSZA/SZEMÉLYI
JÖVEDELEM ADÓ BEVALLÁS/ lapjának kitöltésével rendelkezhet adó 1+1 százalékának
felajánlásáról, melyet egy lezárt borítékban adhat át a munkáltatójának. Ebben az esetben ne
felejtse el feltűntetni a borítékon adóazonosító jelét.
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