ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről,
az
cím:
adószám:
cégjegyzékszám:
bankszámlaszám:
a továbbiakban: Adományozó,
másrészről,
a Tudás-Fészek Egyesület
cím:
2030 Érd, Felső u. 123.
adószám:
18205530-1-33
bír. nyilv.tart. szám: 01-02-14230
közhasznúsági szervezetté
minősítésének száma: 14.Pk.60.981/2010/2
Az Egyesületnek adott támogatás, az adóalapból levonható.
A továbbiakban Adományozott között, az alábbi feltételek szerint:
1. Adományozó
……………………. Ft-ot azaz
Adományozottnak.

…………………… forintot adományoz az

2. A pénzbeli adományt átutalja az Egyesület K & H Bank Zrt-nél vezetett
10403136-50526585-78761005 számú elszámolási számlájára.
3. Adományozó az adományával hozzá kíván járulni az Egyesület közhasznú
tevékenység folytatásához szükséges épület korszerűsítésének
megvalósításához.*
A támogatás elsősorban ………………………………………………………………
használható fel.*
4. Adományozó kijelenti, hogy az adománya révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut.
5. Adományozott az adományt köszönettel elfogadja.
A szerződő felek a jelen megállapodást ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőnek
találták, és azt helybehagyólag aláírták.
Dátum: ……………………………………………….

..............................................

..............................................

adományozó

adományozott

*a kívánt cél beírandó.

IGAZOLÁS
a ………… évi támogatásról
A támogatás jogosultjának
neve:
székhelye:
adószáma:
közhasznúsági fokozata:

Tudás-Fészek Egyesület
2030 Érd, Felső u. 123.
18205530-1-33
közhasznú

A támogatás célja: Adomány ……………………………………………..
céljára
A támogatás összege: ………………………… Ft azaz …………………………………….. forint,
ebből tartós adományozási szerződés alapján kapott támogatás adóévi összege :
………………….. Ft azaz …………………………….. forint.
A támogató
neve:
székhelye:
adószáma:

……………………………………….
…………………………………………………
…………………………………………..

Jelen igazolást a társasági adóalap megállapítása céljából – a társasági adóról és
osztalék-adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7.§ (1) bekezdés z) pontjában foglalt
csökkenő tétel érvényesítéséhez – adtam ki.

Kelt: ………………………………………………...

p.h.

……..…………………………………………..
elnök

NYILATKOZAT
………………….. évben kapott támogatással összefüggésben

Alulírott, a támogatásban részesült
(szervezet neve)
Tudás-Fészek Egyesület
(szervezet székhelye)
2030 Érd, Felső u. 123
(szervezet adószáma)
18205530-1-33
képviselőjeként nyilatkozom, hogy a szervezetnél a juttatás adóévében - a ….. évben – a
vállalkozási tevékenységnek az adózás előtti eredménye a juttatás következtében
elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív.

Jelen nyilatkozatot a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
3. számú melléklete „A” fejezetének 13. pontjában foglaltak alapján tettem.

Kelt: …………………………………………………

p.h.

……………………………………………………
elnök

