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19623283-1-42
AZ ALAPÍTVÁNY
Szakszervezetünk 1990ben egymillió forint
alaptőkével létrehozott
egy Szociális Alapítványt,
amely összeghez Volán
társaságok egy része is
hozzájárult.
Az
Alapítvány
célja
kezdetben az üzemi
balesetet
szenvedett
tagok, illetve haláluk
esetén
családtagjaik
támogatása volt.
TÁMOGATTTAK
Az Alapítvány segítséget
nyújt tartós megbetegedés,
maradandó
egészségkárosodás, vagy
testi
fogyatékosság
következtében
súlyos
szociális helyzetbe került
aktív tagjának, valamint
az aktív tag elhalálozása
következtében
súlyos
szociális helyzetbe került
közvetlen
hozzátartozójának. Továbbá segíti
és támogatja a közúti
járműközlekedés feltételeinek javítását célzó
kutatási s fejlesztési
tevékenységet is.

Sajnos mindig nagyon kevés adózó él azzal a lehetőséggel, hogy adóbevallásakor az adó 1
százalék rendelkezését is leadja. Meglepő a statisztika, de a személyi jövedelemadót
megfizető állampolgárok több mint 50 százalékban úgy töltik ki az adóbevallásukat, hogy
nem rendelkeznek adójuk 1 százalékáról, így ez az összeg automatikusan visszakerül az
államkasszába.
Alapítványunk büszke arra, hogy az elmúlt években sokan álltak mellénk, és támogatták
céljaink elérését, hittek abban, hogyha a Közúti Közlekedési Szakszervezet Szociális
Alapítványának ajánlják fel adójuk 1%-át, akkor azt mi tényleg a rászorultak megsegítésére
fogjuk felhasználni. Az alapítvány az adó 1% -ból befolyt összegekből támogatott rossz
szociális helyzetben lévő kollégát, családjaikat. Az elmúlt években szellemi munkát végzők,
szerelők, művezetők és autóbuszvezetők betegség esetén 40 000 – 60 000 Ft, elhalálozás
esetén családtagjaik 100 000 Ft támogatásban részesültek.
Az adó 1% felajánlással mindig legyen körültekintő! Amennyiben a Közúti Közlekedési
Szakszervezet Szociális Alapítványának ajánlja fel adója 1% -át, győződjön meg róla, hogy
helyesen írta be adószámunkat: 19623283-1-42 Elegendő egy szám eltérés, és érvénytelen
a felajánlása.
Az Alapítvány részére önzetlen felajánlása rászoruló kollégáink megsegítése céljából
kiemelten fontos cél.

SEGÍTSEN ADÓJA 1%-ÁVAL, HOGY MI IS SEGÍTHESSÜNK!

TENNIVALÓK ADÓ 1% FELAJÁNLÁSÁHOZ:
•
•
•

A kinyomtatott és kivágott nyilatkozatot tegye egy olyan szabvány méretű borítékba,
amelyben az éppen elfér.
A lezárt borítékon tüntesse fel pontosan NEVÉT, állandó CÍMÉT és ADÓAZONOSÍTÓ
JELÉT, a hátoldalán pedig a ragasztást keresztezve ÍRJA ALÁ.
A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot 2013. május 20-ig adja le a
munkahelyén vagy tegye adóbevallása mellé, és juttassa el az adóhatóság címére a
2012. évről szóló személyi jövedelemadó bevallásával együtt.
Pénzbeni adományát az alábbi bankszámlára juttathatja el:
Bankszámlaszámunk: Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.
10200940-20115326

Ha további segítségre lenne szüksége az adó 1% felajánlással kapcsolatban, kérem
keressen bennünket bizalommal!
Üdvözlettel:
Balázs Péter
kuratóriumi elnök

