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az adőző rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg íelhasználásáróI

IA személvi iövedelemadó meqhatározott részének az adózó rendelkezése szerinti íelhasználásáról szóló' lgsolévi cxxvl. törvény 6/c. § (1) bekezdése alapján]

l rtizhasznúsági jogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezet

Ol rendelkezik közhasznúsági fokozattal:
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Ny.v,:1 .0 A nyomtatvány papír alapon nem kütdhetó bet , _ _ l ^ ^^ 
Nvomtatva: 20{ 6,05,02 13,52,43
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A kedvezményezett azonosító adatai
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Kedvezményezett szervezet adószáma:

Neve:

-E-rE
lNTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKC|Ó ZALA MEGYE| EGYEÜLETE

székhelye: EEEE ZALAEGERSZEG, BALAToN! ÚT 4.

L 9 2 7 6 7 3 3

Szervezetiformáia: P
Bírósági nyilvántartási száma: pKr6o.825 tlggzlo4.szfuM

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma: EEEE - EE - EE
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Alapcél

01. Ba

szerinti közhasznú tevékenysége:

Barátság, szolidarítás és kölcsönös segítségnyújtas

02. kulturális, sport és szakmai kapcsolatok ápolása, ismeretk bővítése

03, szakmai információ és tapaszta!at elősegítése

0a, Hozzájárulás a világbéke fenntartásához és a népek közötti barátsá9hoz
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Közlemény
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INTERNATIoNAL poLlcE ASSoclATloN MAGYAR szercló ZALA MEGYEI ecYeÜlete

L 9 2 7 6 7 3 3

Az átutalt Összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
- Tárgyévnek a rendelkezó évet követő naptári évet kell tekinteni, ugyanakkor.a táblázat kitöltése során figyelembe kell venni

azt az osszeqeiü,';;i; öá;lká.ó'eun"n ,áiióttr-"É2nata.r.a került az akkor átutalt összegből,

(Az adatokat íorlntl]an kell megadni,)

(A) A 4 -be n) j uttatott össze g :

Cét szerinti tevékenységre:

(A3)

Ret<lam es marketing célra:

tartaleXott osszeg (A-A2

(A7) A tartalékolás idótartama:

(B) A
Ebből a tárgyévben felhasznált összeg

Cer szerlnti tevékenységre:

(B3)

Reklám és marketing célra:

(B5) (B-B2-B3-Ba):

osszeg GSrcOZ B5):

Cét szerinti tevékenységre:

Reklám és marketing célra:

(C5) összeg (C-C2-C3-C4):

n tarwévet megelőző Osszeg (73KOZ C5):

(D1) Ebbőla
Cél szerinti tevékenységre:

(D4)
eg (D-D2-D3-D4):

osszeg (73KOZ D5):

(E3)

Reklám és marketing célra:

izetendő összeg (E-E2-E3-E4):

Nyomtatva: 20í 6.05.02'l 3,52,44
Ny,v.:,l,0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Adószáma: -E-EE
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INTERNATIoNAL pollcE AssoclATloN MAGYAR szexcló ZALAMEGYE| ecYeÜlere

ooo.,a,n", EEEEEEEE _E -EE
Az átutatt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok

* TáfgyéVnek a L9!1.1!.^1q9""t 
köVető naptári éVet kel 

fTl*iür,"1lx?#,T,aÉ?JÉlLlTJT,:,H,i!l:j,3J3ái.Ín* 
kellvenni

azt az összeget is, ami a rendelkező évbe

(Az adatokat íorintban kell

kíutatés tarta4ko val amennyi összeg;

(F1) gT]ioEl nem-g fel nem használt, tartalékolt összeg:

tárgyéVben

(F4)

cisszeg 1rt-13-F4-F5):

teii es összeg@+ B+C + D + E + F 7) :

eErgtrVben l€Riám és marketing célra

(H) A osszeg ut+H2+H3):

t) n tárgyévben cél @2+C2+D
E3+F4):

4+D4+E4+F5):

(H4) A teljes összeg (A5):
6, de min, 5000 Ft ):

A z átu tal t összeg f e l h as z n át ás án ak s z öv e g e s i s r 9r,Le:9 ::, az
fe l h as2n ál ás i cé l o k ö ssze g sze r ú m e 91 e t o/eseye,

8.7?9 Ft bank és01.

02.

03,

04.

05.

06,

07.

08.

09.

10,

7L.

t2.

].3.

44.380 Ft Vasíüggöny Fertő tavi kerékp4t túIl j!:9,ő

89,378 Ft az országos Diák Járőr Tábor szállás díja

25,240 ítNemzetközi Vízi Verseny díja és lebonyolítási költsége

16,690 Ft azőszi Horgász

15.000 Ft a Tavaszi Közlekedési Technikai Tréni

Ny,v.:1,0 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 201 6.05.02'13.52.44

1.000 Ft EPER


