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Tisztelt kérelmező:

     A beadott információk alapján feltételezve, hogy a tevékenysége tényleg az lesz amit 
megjelölt a mentességi kérelmében megállapítjuk, hogy önöknek nem kell jövedelemadót 
fizetniük mivel mától mentességet élveznek, az Adózási Szabályzat 501(a)-es bekezdése 
alapján mint egy szervezet az 501(b)-ben leírtaknak megfelelően. A csoportos kezeléssel 
kapcsolatos kérelmükre egy későbbi levélben válaszolunk.

     Megállapítottuk továbbá, hogy az önök státusza nem magán alapítvány az 509(a) bekezdés 
értelmében, mivel önök olyan szervezet, amit a fenti (s) bekezdés ír le megfelelően. 

     Amennyiben a támogatási forrás, a céljaik, jellegük, vagy a működési módszerük 
megváltozik, legyenek szívesek a körzetüket értesíteni, hogy az adott iroda felül tudja 
vizsgálni a változásokat, hogy érintik e ezek az alapítványi, illetve mentességi státuszukat. Ha 
megváltoztatják a szabályzatukat vagy valamely alap okiratot, küldjék el a másolatát a kerületi 
irodának. Ezenkívül értesíteniük kell a Kerületi Igazgatót a nevüket, címüket érintő 
változásokról.

     Társadalombiztosítási járulékfizetési kötelességük viszont van, amennyiben az 
alkalmazottaiknak kifizetnek évi száz dollárt, vagy annál nagyobb illetményt. Ez csak abban 
az esetben nem érvényes, ha a törvényi szabályozás szerint már korábban mentességet kértek 
az ilyen jellegű fizetési kötelezettség alól.
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     Mivel az önök státusza nem magán alapítvány, ezért nem kötelesek jövedéki adókat fizetni 
a 42. bekezdés értelmében. Viszont ez nem jelenti automatikusan azt, hogy mentesek 
lennének más foglalkoztatási, jövedéki adófizetés alól, kérdéseiket egyeztessék a Kerületi 
Irodával.

     A támogatóik leírhatják a hozzájárulásaikat a 170-es bekezdésnek megfelelően. Átadások, 
ajándékozás, örökösödés a nők felé szintén leírható lehet a szövetségi ingatlan és ajándékozási 
adózás szerint, ha megfelelnek az ide vonatkozó kitételeknek a 2055, 2106, és 2522 
bekezdések szerint.

     Az adományozók (ideértve a magánalapítványokat is) hagyatkozhatnak erre a 
szabályozásra egészen kivéve ha az Adóhivatal ezzel ellentétes nyilatkozatot tesz közzé. 
Viszont, ha elvesztenék az 509(a) státuszukat, az adományozók az alapítványok kivételével 
nem számíthatnak a fenti besorolásra ha felelősek voltak, tudatában voltak, a cselekedetnek 
ami miatt a nök elvesztették a mentességi státuszukat, vagy tudomásuk lehetett arról hogy az 
Adóhivatal kivonta csoportjukat ebből a besorolásból.

     Ha a szervezetük anyagi alapot teremtő rendezvényeket tart mint például díszvacsora, 
aukciókat, tagsági üléseket, stb. ahol értékes dolgokat kapnak a hozzájárulásaikért cserébe, 
segíthetnek a támogatóiknak abban hogy megmondják nekik hogyan kell kezelni 
adózástechnikai szempontból az említett kérdést hogy, elkerüljék a jövedelemadó bevallással 
kapcsolatos kellemetlenségeket. Ezért már a rendezvény előtt meg kell határozni az adott és 
kapott tárgyak vagy dolgok értékét, lehetőleg ráírva a meghívókra, jegyekre, és más 
anyagokra, hogy az adománytevők tudják ezeknek hány százaléka írható le az adóból. Az 
adóhivatal elkészítette a 1391-es kiadványt, a Rendezvényeken Tett Adományokkal 
Kapcsolatos Rendelkezést, hogy segítségükre legyen. 

     Amennyiben nincs mellékes üzleti tevékenységük akkor csak az Adómentes Szervezetek 
típusú adóbevallást kell beadniuk, ha van akkor erre külön ki kell tölteni a megfelelő 
bevallást.

     A mentességi kérelmüknek és a kapcsolódó iratoknak, illetve e mentességi levélnek a 
másoltait kötelesek elkészíteni, és nyílt vizsgálatnak alávetni. Ennek elmulasztása esetén napi 
10 USD fizetését teszem kötelezővé.

     Ezt a határozatot bizonyítékok alapján hoztam meg, melyek igazolják, hogy a forrásokat az 
501(c) bekezdésnek megfelelő célokra szentelik. A mentességi státuszuk folyamatos 
fenntartása érdekében, folyamatosan igazolniuk kell, hogy a forrásokat kizárólag e 
meghatározott célokra fordítják. Amennyiben a forrásaikat más szervezeteknek továbbítják 
akik esetleg nem élveznek mentességet, igazolni kell, hogy az ilyen kedvezményezettek is a 
pénzeket a szűkséges célra fordítják.

     Ha a forrásokból magánszemélyeknek is juttatnak, az ilyen tranzakciókkal kapcsolatos 
adatokat meg kell őrizni (nevek, címek, jogosultság,) áll e az ilyen személy rokoni 
kapcsolatban bárkivel az adománytevők közül, stb, hogy a jogosultság az Adóhivatal 
vizsgálata során igazolható legyen.

     Ebben a levélben nem tértünk ki az adómentes tőzsdei befektetésekre, és az azokkal 
kapcsolatos kötelezettségekre mivel nem jelezték, hogy ilyen jövedelemszerző tevékenységgel 
akarnak e foglalkozni vagy nem.
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     Szűkségük lesz a munkáltatói adó azonosító számra még akkor is ha nem jelentenek be 
alkalmazottakat. Kérem ezentúl a nyilatkozatokon és a hivatalos leveleiken ezt a számot 
tüntessék fel. A határozat meghozataláról és eredményéről tudatni fogjuk a Kerületi 
Irodájukat. Mivel ez a határozat a mentességi státuszuk egyik fő dokumentuma, tegyék be az 
állandó irataik közé későbbi hivatkozásra.

     Kérdéseikkel forduljanak a levél tetején megjelölt hivatalos személyhez. A bejelentési 
bevallási teendőkkel kapcsolatban a kerületi Igazgatót keressék.
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                                                                                   Jeanne S. Gessay
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