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PÉNZTÁRI HÍREK
ÉV VÉGI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Pénztártagunk!
Közeledvén az év vége, ezúton hívjuk fel szíves figyelmét, hogy ebben az
adóévben is célszerű kihasználni az önkéntes nyugdíjpénztári befizetésekhez
járuló maximális 20 % adókedvezményt, amely a következők szerint
érvényesíthető:
- a 2020. év előtt nyugdíjkorhatárt elérők maximum, évi összesen
650.000 Ft befizetése esetén 130.000 Ft-ot,
- a 2020. év után nyugdíjkorhatárt elérők esetében maximum, évi
összesen 500.000 Ft befizetése esetén 100.000 Ft-ot
igényelhetnek vissza a NAV-tól a 2013. évi adóelszámolásuk során.
A 2013. évben december 31.-ig befizetett összegeket (amennyiben nem
érik el a fenti összeghatárokat) érdemes kiegészíteni a felsorolt maximumösszegekre, illetve az anyagi lehetőségeinek megfelelő összegnagyságra,
mivel
- a 20 %-os adókedvezmény jóval meghaladja a kockázatmentesen
elérhető banki, pénzintézeti kamatszintet, továbbá
- amennyiben rajtunk kívül álló rendkívüli esemény nem következik be,
akkor várhatóan a Pénztár ez évben is valószínűleg az eddig ismert
inflációs rátát meghaladó hozamot fog realizálni, valamint
- a nyugdíjpénztári hozam kamatadó-mentes.
Amennyiben a december 31.-ig befizetett összeget kiegészíti kérjük, hogy a
fizetendő összeget folyó évi december 20-ig, átutalással
- az MKB 10300002-20375001-00003285 számlaszámra,
- Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár kedvezményezetti
megjelöléssel és
- az Ön pénztári egyéni számlaszáma feltüntetésével
szíveskedjék teljesíteni.
Esetlegesen felmerülő kérdéseire a fenti telefonszámokon azonnal
válaszolunk.
A Rendőrpénztár eddigi 19 éves működése alatt hitelesen bizonyította, hogy
tagjai érdekeit messzemenően képviseli.
Változatlanul várjuk mindazon belügyi (rendészeti) dolgozók és
családtagjaik jelentkezését is, akik még nem választották a jövőbeli
öngondoskodásnak az önkéntes nyugdíjpénztári tagsági formáját.
Budapest, 2013. november 14.
A Pénztár Igazgatótanácsa
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