1% az Egyetemért
A Pécsi Tudományegyetem Alapítványa 2014-ben is várja az SZJA 1 % felajánlásokat!
Kedves Munkatársunk!
A Pécsi Tudományegyetem hazánk elsõ és egyik legnagyobb felsõoktatási
intézményeként, az oktatás, a kutatás, a tudományok magas szintû mûvelésének,
valamint a gyógyítás nemes vállalásának feladataival néz szembe. Alapvetõ célunk a
fiatal nemzedékek nevelése, valamint a különféle tudományágak kutatása és oktatása.
Mintegy 25 000 egyetemista folytatja tanulmányait Pécsett, Szekszárdon és vidéki
képzési központjainkban. Munkájukat és sikereiket 6300 egyetemi dolgozó segíti.
Feladatunk, hogy hallgatóink és oktatóink számára minél színvonalasabb oktatási,
tanulási és kutatási környezetet biztosítsunk. Céljaink megvalósítása érdekében a Pécsi
Tudományegyetem Alapítvány 2014-ben is várja a személyi jövedelemadó 1
százalékának felajánlásait.

Alapítványunk a 2013-as SZJA 1 %-os támogatásokat az alábbi célokra fordította:
1. Innovatív és kreatív hallgatói csoportok, mûhlyek kulturális és szakmai tevékenységének
támogatása.
2. Oktatók számára tankönyvek, gyûjtemények, elektronikus vagy nyomtatott formában
történõ kiadásának, szerkesztésének támogatása.
3. Az egyetem munkatársainak
részvételének támogatása.
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4. Az egyetem szakmai tevékenységének fejlesztése és korszerûsítése, valamint a
kiemelkedõ szakmai eredményeket felmutató oktatók, kutatók, hallgatók és dolgozók
támogatása nemcsak intézményünk, hanem a régió érdekeit is szolgálja.

Az egyetem szakmai tevékenységének fejlesztése és korszerûsítése, valamint a
kiemelkedõ szakmai eredményeket felmutató oktatók, kutatók, hallgatók és dolgozók
támogatása nemcsak intézményünk, hanem a régió érdekeit is szolgálja.
Reméljük, céljainkkal egyetértve Ön is felajánlja adójának 1%-át a Pécsi
Tudományegyetem javára. A felhasználásról az Alapítvány Kuratóriuma az UnivPécs
egyetemi lap és a Új Dunántúli Napló oldalain számol be.
Amennyiben kérdéssel fordulna Egyetemünkhöz adományozási vagy támogatási ügyekkel
kapcsolatosan, kérem keresse fel Király Róbertet az alábbi elérhetõségek egyikén:
Király Róbert
vállalati kapcsolatok referense
E-mail: kiraly.robert@pte.hu
Telefonszám: 06-30-90-56-870
Köszönjük, hogy Ön is a pécsi felsõoktatás jövõje mellett dönt!
Tisztelettel:
Dr. Bódis József
egyetemi tanár
rektor
Dr. Komlósi Sándor
egyetemi tanár
a Kuratórium elnöke

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A befizetett adó egy százalékáról
A kedvezményezett adószáma: 1 9 0 3 4 9 5 1 - 1 - 0 2

A kedvezményezett neve: Pécsi Tudományegyetem Alapítvány
Információ:
Ezt a nyilatkozatot kérjük, tegye egy normál méretû borítékba, amelyen feltüntette:
NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT!
Kérjük, hogy a lezárt boríték ragasztási felületén átnyúlóan tüntesse fel aláírását is!
Ezen a lapon nyilatkozhat arról, hogy az összevont adóalapját terhelõ, a kedvezményekkel
csökkentett és befizetett személyi jövedelemadója 1 %-át kéri átutalni az Ön által megjelölt
kedvezményezett számára. A kedvezményezettek körét és a felhasználás célját külön
törvény szabályozza. Egy nyilatkozaton csak egy kedvezményezett szerepelhet!
A jelen nyilatkozatot tartalmazó lezárt borítékot a 2013. évrõl szóló SZJA bevallásával együtt,
azzal egy borítékban szíveskedjen megküldeni az adóhivatalnak.
Ha Ön a 2013. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatójával számoltatja el, akkor
nyilatkozatát - a szükséges adatokkal együtt - adja át munkáltatójának, aki azt az
elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja az adóhivatalnak.
Rendelkezõ nyilatkozat letöltése (pdf) ? Rendelkezõ nyilatkozat letöltése (doc) ?

