
15MKOZ 
Közlemény 

az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett 
részére átutalt összeg felhasználásáró 

Nemzeti Adó
és Vámhivatal 

(A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvény 6/C. § (2) bekezdése alapján) 
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15MKOZ-01 Közlemény 
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett 

részére átutalt összeg felhasználásáról, 
a kedvezményezett jogutód nélküli megszűnése esetén 

Kedvezményezett szervezet neve: 

Papagájvilág Alapítvány a veszélyeztetett papagájfajok megóvásáért 

Adószáma: [!]~~@]~~0~ -[!]-[!]0 

Az átutalt összeg felhasználására vonatkozó adatok 

(Az adatokat fo~ntban kell megadni.) 

01 (A) A hibátlan 13KOZ bizonylat A5 sorában szereplő tartalékolt összeg: 
fOJinc 

02 (Al) A hibátlan 13KOZ bizonylat 85 sorában szereplő tartalékolt összeg: 
lonm 

03 (A2) A hibátlan 13KOZ bizonylat C5 sorában szereplő tartalékolt összeg: 
forint 

04 (A3) A hibátlan 13KOZ bizonylatban tartalékolt teljes összeg: 
forin, 

05 (A4) 2014. január l-től a bizonylat benyújtásáig kiutalt összeg: 87 083 forint 

06 (8) Felhasználható teljes összeg: 87 083 '°""' 
07 (81) A bizonylat benyújtásáig felhasznált összeg: 

08. (82) Cél szerinti tevékenységre: 87 083 lonnt 

09 (83) Működésre: 
forint 

10. (84) Reklám és marketing célra: 
forint 

11. (85) Fel nem használt, visszafizetendő összeg: 0 forint 

12. (86) Működésre , reklám és marketing célra fordítható összeghatárt meghaladóan 
felhasznált összeg: 

forint 

Az átutalt összeg felhasználásának szöve9es ismertetése, az egyes felhasználási 
célok összegszeru megjelölésével 

(max. 1200 karakter) 

01. Berta Zsófia; IH4EA1888223; 80000 Ft; Röpde - célszerinti felhasználás 

02. 11100; állategészségügyi ellátás - célszerinti felhasználás 7083 Ft 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.05.24 14.44.15 


