TEMPO Egészség- és Önsegélyező Pénztár
1025 Budapest Nagybányai út 92., Levélcím: 1538 Budapest, Pf. 550.
Bankszámlaszám: 10103379-84456100-01004009 ( Budapest Bank)
Telefon: 06-1-463-4603, Fax: 06-1 -463 -4604
Internet: www.egeszsegpenztar.hu
E-mail: egeszsegpenztar@egeszsegpenztar.hu , tempo@egpt.hu

ADOMÁNYLEVÉL
A(z)…………………………………………………………………………………….………………………….(cég neve)
Székhely: ...………………………………………………………………………………………..………………..…………..
Képviseli: …...…………………………………………………………………………………………………..…………….,..
Adószám: …………………………………………...

Cégjegyzékszám: ……………………………………………...

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 17. §. (1) bekezdése alapján,
mint TÁMOGATÓ
……………………………Ft,
azaz ………………………………………………………………..Ft összegű eseti pénzbeli támogatást nyújt a
TEMPO Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Székhely: 1025 Budapest Nagybányai út 92.
Képviseli: Weiser Csaba
Fővárosi Bíróság nyilvántartási száma: 159,
Adószám: 18229343-2-41, (továbbiakban: PÉNZTÁR) javára, ellenszolgáltatás kikötése nélkül.
A Támogató kijelenti, hogy jelen adománylevélben meghatározott összeget
20……év ….….…………..hó ….… napjáig banki átutalással teljesíti a Pénztár
Budapest Bank Zrt.-nél vezetett 10103379-84456100-01004009 számú pénzforgalmi számlájára.
A Pénztár az adományt teljes egészében a Támogató – az 1993. évi XCVI. törvény 17. § (2) bekezdése
alapján – jelen adománylevélben meghatározott rendelkezésének megfelelően köteles jóváírni.
A Pénztártagoknak – jelen adománylevél alapján – juttatott adományról (a Pénztártagok
nyilatkozatával elfogadott támogatások együttes összege) a Támogató akként rendelkezik, hogy az
adományt a működési költség 9,9%, a likviditási alapképzés 0,1% arányában ossza meg a pénztári alapok
között.
Az adománylevél mellékletét képezi a támogatott munkavállalók (pénztártagok) felsorolása.
A Támogató tudomással bír arról, hogy az adományból a fedezeti alapba jutó összeg az általa
megjelölt tagsági kör egyéni számláin kerül jóváírásra.
A Pénztár pénzforgalmi számláján történt jóváírás napjától az adományozott összeg fedezeti alapba
(egyéni számlára) felosztott összeg fölött kizárólag a Pénztártag jogosult rendelkezni.
A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 28. §. (1) szerint az önkéntes pénztár által
egyéni számlán jóváírt támogatói adomány egyéb jövedelemnek minősül és adóköteles a
magánszemély számára, a 44/A. § (1) b szerint a magánszemély összevont adóalapjának adóját
csökkenti az egyéni számlán az adóévben jóváírt összegek 20 %-a, de maximum évi 150.000 Ft. A
magánszemély részére a Pénztár az egyéni számlán jóváírt támogatás összegéről és az igénybe vehető
adókedvezményről tárgyévet követő hó január 31-ig adóigazolást állít ki.
A Pénztár a befizetett adomány összegéről a Támogató részére igazolást állít ki, melynek birtokában a
Támogató az adókedvezményt érvényesítheti.
Dátum: …………………………….., …..….… év ……………………. hó …….. nap
……………………………………………..
Támogató (cégszerű aláírás)
Az adományt a Pénztár nevében elfogadom.
Dátum: …………………………….., …..….… év ……………………. hó …….. nap
……………………………………………..
TEMPO Egészség- és Önsegélyező Pénztár

