Fachowa pomoc przy wypełnianiu PIT-ów i to
za darmo. Pomagamy Hubertowi
Napisano dnia: 2018-02-02 09:29:42

Już od dzisiaj do 30 kwietnia 2018 roku możesz skorzystać z pomocy fachowców przy rozliczaniu zeznań
podatkowych. W Biurze Rachunkowym Pani Agnieszki Łoza przy ulicy Betleja 6 w Lwówku Śląskim (baza
PKS-u) możesz liczyć nie tylko na fachową pomoc, ale i wypełnienie zeznania.
– Każdy, kto zdecyduje się na przekazanie 1% swojego podatku na rzecz Huberta Targońskiego z Kotlisk otrzyma
pomoc całkowicie za darmo. Natomiast osoby, które będą chciały przekazać swój 1% na inny cel za pomoc zapłacą
jedynie 20 złotych, a pieniądze te zostaną przekazane dla Fundacji Votum, pod której opieką jest Hubert. – mówi
właścicielka Biura Rachunkowego Pani Agnieszka Łoza.
Chcąc skorzystać z pomocy przy wypełnianiu zeznań podatkowych wystarczy przyjść do Biura Rachunkowego wraz z
wszystkimi dokumentami. Można także wcześniej zadzwonić, żeby się umówić, czy dopytać o potrzebne dokumenty.
Nr. tel. 510 137 133

Hubert Targoński to chłopak, który w sierpniu ubiegłego roku uległ wypadkowi w pracy. Jeszcze niedawno temu
Hubert grał w piłkę, jeździł na rowerze miał wielkie plany. Dziś potrzebuje pieniędzy na dalsze leczenie i rehabilitację,
liczy się każdy nawet najdrobniejszy gest i każda złotówka wpłacona na konto Fundacji, pod której skrzydła trafił
Hubert. Wszelkie wpłaty proszę kierować na poniższy numer rachunku bankowego:
BANK: 32 1500 1067 1210 6008 3182 0000 z dopiskiem „dla Huberta Targońskiego”
FUNDACJA VOTUM, ul. Wyścigowa 56 i, 53-012 Wrocław, tel. +48 71 33 93 500
REGON: 020458864, NIP: 899-25-92-805, KRS: 0000272272
Dla wpłacających z zagranicy: KOD SWIFT: WBKPPLPP

Oddaj 1% siebie!
Możesz również przekazać 1% swojego podatku. Wystarczy w deklaracji PIT, w rubryce poświęconej OPP wpisać
dane: KRS: 0000272272 z dopiskiem: dla Huberta Targońskiego
Na tym Twoje zadanie się kończy! Kwotę z 1% na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do
3 miesięcy od złożenia deklaracji.

