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Közlemény

az adőzó rendelkezése szerint a kedvezménvezett
részére átutalt összeg felhaszn álásáróÍ

[A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasznáasáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény (Szí. törvény) 6/C. § (1) bekezdése a|apián]
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Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.15 11.00.51
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L7Koz-ol Közlemény
az adóző rendelkezése szerint a kedvezménvezett

r észére átutalt összeg fel használásáróÍ

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
* Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptari évet kell tekinteni (2018). Ugyanakkor a táblazat kitöltése során figyelembe kell venni

azt aZ összeget is, ami a rendelkező évben (2017) már íelhasznáásra került az akkor átutalt összegbő|.

(AZ adatokat íorintbil kell

L, A A rendelkező évben (2Ot7-ben) köztartozásra visszatartott összeg: 0

2, A1 A rendelkező évben (2017-ben) kiutalt összeg: 2 360 336

e A2 A kiutalt összegből a tárgyévben íelhasznált összeg:

4. A3 Cél szerinti tevékenységre : 2 360 336

5. A4 Működésre: 0

6. A5 Reklám és marketing célra: 0

7. A6 Ebből a 2019. éVre tartalékolt összeg (A1-A3-A4-A5): 0

8. A7 A tartalékolás célja:

o

].0.

Nyomtatva: 2019.04.15 11.00.51

Kedvezményezett SZervezet neve:

LOVASSY ALAPÍTVÁNY A JÖVŐÉnr
Adószáma: -E-EEt 9 2 6 3 5 8 0

11. B A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg (16KoZ 46):
0

L2, B1 Ebből a tárgyévben felhasznált összeg

13. 82 Cél szerinti tevékenységre: 0

1,4. B3 Működésre: 0

15. B4 Reklám és marketing célra: 0

1_6. B5 Ebbőlfel nem használt, visszafizetendő összeg (B-B2-B3-B4, de min. 5.000,- F0

77. C A kiutalt és a tartalékolt összegből tárgyéVben íelhasznált összeg (C1+641g7;, 2 360 336

18. C1 A tárgyévben cél szerinti tevékenységre íelhasznált összeg (A3+82): 2 360 336

19. C2 A tárgyévben működésre

20, c3 fordítható összeg (C*0,25, de max. 25 millió Ft): 590 084

2I. C4 ténylegesen felhasznált összeg (A4+B3): 0

22. c5 A tárgyévben reklám és marketing célra

23. c6 fordítható összeg (C*0,1, de max. 10 millió Ft): 236 034

24. C7 ténylegesen felhasznált összeg (A5+84): 0

25, c8 Az Szí. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan működésre íelhasznált,
visszaíizetendő összeg (C4-C3): 0

26, c9 Az Szt. törvényben meqhatározott összeghatárt meghaladóan reklám és marketing célra
íelhasznát, vísszafizeténdő összeq (C7-C6) : 0

27. L
Visszaf izetendő teljes összeg (B5+CB+C9):
NAV 1O032OO0-06Ö56353 számú számlára kell megíizetni (103-as adónem) 0

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem kü]dhető be!
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közleménvL7 KOZ,Oz az adőző r e:ii,f;:í,T"s'j#iiin"::1,rrményezett

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése az eqyes
f e l h as2 n ál ási cé l ok ö ssze g sze Ű m e gj e t ö t é s éve l

(mu, 1200 karake)

Kedvezményezett szervezet neve :

LoVAssY ALAPíTVÁNY A rÖvÓÉnr
Adószáma: EE-El-E]t]7 9 2 6 3 5

0]", oxrnró_rueveló vtutvxnpettÉtetelrusxlRvírÁsn: 1.389.079,-

02, xlzRl És xülrölol rnruuluÁttyUTAK szERVEzÉsE, rÁuocnrÁsA: 375.000,-

03, HncvouÁruyÁpotÁs, önecolÁrc enRÁfl xön xön cÉtJAl: 596.257,-
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Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2079.o 4.L5 11.00.51
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