Az Egészséges Emberért és Környezetért!
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Kérjük, amennyiben támogatni szeretné
tevékenységünket, adja le munkáltatójánál vagy
tegye be adóbevallási csomagjába a lenti
rendelkező nyilatkozatot.
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Szervezetünk főbb céljai:

Szervezetünk főbb céljai:

környezettudatos, fenntartható otthonteremtés, gazdálkodás és életmód
támogatása
környezettudatos energiafelhasználás és vízgazdálkodás elősegítése
szupervályog-technológia és egyéb organikus építési módok elterjesztésének elősegítése Magyarországon és a határon túl
komplex egészség- és személyiségfejlesztés támogatása
permakultúra népszerűsítése, elterjesztése
esélyerősítés, közösségépítés
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RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
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A kedvezményezett adószáma:
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A kedvezményezett neve: ÖKOPORTA Közhasznú Alapítvány
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TUDNIVALÓK:

TUDNIVALÓK:

Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni.
A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabványméretű borítékba, amely e lap
méretét csak annyiban haladja meg, hogy abban a nyilatkozat elhelyezhető legyen.
FONTOS!
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a
kedvezményezett adószámát, a BORÍTÉKON AZ ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT
ÉS ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel, és a boríték leragasztott
felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírt.
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