16KOZ
Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról
Nemzeti Adóés Vámhivatal

[A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény (Szf. törvény) 6/C. § (1) bekezdése alapján]

AZONOSÍTÁS (A-1)

A kedvezményezett azonosító adatai
Kedvezményezett szervezet adószáma:

1 8 1 0 8 1 8 9

Váltó-sáv Alapítvány
Székhelye:

1 0 8 2

Budapest, Üllői út 42., IV. em. 1.

2

Bírósági nyilvántartási száma:

01-01-0008682

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma:
AZONOSÍTÁS (A-2)

4 2

Neve:

Szervezeti formája:

AZONOSÍTÁS (B)

1

Képviselője:

2 0 0 2

1 0

2 6

Mészáros Mercedes

Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:
01.

hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

02.

rehabilitáció, reszocializáció, (re)integráció

03.

hátrányos helyzetű csoportok képzésének, foglalkoztatásának elősegítése

04.

gyermek- és ifjúságvédelem; egészségfejlesztés/egészségnevelés

Közhasznúsági jogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezet
rendelkezik közhasznúsági fokozattal:

2 0 0 2

1 0

2 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.28 21.46.12

Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról

16KOZ-01

Kedvezményezett szervezet neve:

Váltó-sáv Alapítvány
Adószáma:

1 8 1 0 8 1 8 9

1

4 2

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
* Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptári évet kell tekinteni (2017). Ugyanakkor a táblázat kitöltése során figyelembe kell venni
azt az összeget is, ami a rendelkező évben (2016) már felhasználásra került az akkor átutalt összegből.
(Az adatokat forintban kell megadni.)

01. A

A rendelkező évben (2016-ban) köztartozásra visszatartott összeg:

7 000

02. A1 A rendelkező évben (2016-ban) kiutalt összeg:

65 575

forint

forint

03. A2 A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált összeg:
04. A3

Cél szerinti tevékenységre:

65 575

05. A4

Működésre:

0

06. A5

Reklám és marketing célra:

0

07. A6 Ebből tartalékolt összeg (A1-A3-A4-A5):

0

forint

forint

forint

forint

08. A7 A tartalékolás célja:
09.
10.
11. A8 A tartalékolás időtartama:
12. B

év

A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg (15KOZ A6):

0forintforint

13. B1 Ebből a tárgyévben felhasznált összeg
14. B2

Cél szerinti tevékenységre:

15. B3

Működésre:

16. B4

Reklám és marketing célra:

forint

forint

forint

17. B5 Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (B-B2-B3-B4, de min. 5.000,- Ft):
18. C

forint

A kiutalt és a tartalékolt összegből tárgyévben felhasznált összeg (C1+C4+C7):

65 575

19. C1 A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg (A3+B2):

65 575

forint

forint

20. C2 A tárgyévben működésre
21. C3

fordítható összeg (C*0,25, de max. 25 millió Ft):

22. C4

ténylegesen felhasznált összeg (A4+B3):

16 394
0

forint

forint

23. C5 A tárgyévben reklám és marketing célra
24. C6

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

25. C7

ténylegesen felhasznált összeg (A5+B4):

6 558
0

Szf. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan működésre felhasznált,
26. C8 Az
visszafizetendő összeg (C4-C3):

forint

forint

0
forint

27. C9 Az Szf. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan reklám és marketing célra
felhasznált, visszafizetendő összeg (C7-C6):

0
forint

Visszafizetendő teljes összeg (B5+C8+C9):
28. C10 NAV 10032000-06056353 számú számlára kell megfizetni (103-as adónem)

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0

forint

Nyomtatva: 2018.05.28 21.46.12

16KOZ-02

Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról

Kedvezményezett szervezet neve:

Váltó-sáv Alapítvány
Adószáma:

1 8 1 0 8 1 8 9

1

4 2

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése az egyes
felhasználási célok összegszerű megjelölésével
(max. 1200 karakter)

01.

A Váltó-sáv Alapítvány deviáns, hátrányos helyzetű/marginalizált,

02.

veszélyeztetett csoportok és azok hozzátartozói; továbbá szociális hátrányos

03.

helyzetűek, bűnelkövetők, szenvedélybetegek, fogvatartottak és szabadultak

04.

társadalmi és munkaerő-piaci (re)integrációjával foglalkozó, országosan működő,

05.

civil, professzionális segítő szervezet. Fő tevékenységünk a célcsoport

06.

ellátása, képzése és mentálhigiénés támogatása, emellett előítélet-csökkentés

07.

és érzékenyítés, a társadalmi inkluzivitás erősítése.

08.

Az Alapítvány programjai egy részét büntetés-végrehajtási intézetekben

09.

valamint külső helyszíneken valósítjuk meg.

10.

Alapmódszerünk az átgondozás, valamint a segítő/támogató kapcsolat.

11.

Az SZJA 1% teljes összegét a célcsoporttagok képzésére fordítottuk.

12.
13.
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.28 21.46.12

