Annetamistingimused
Üldised tingimused:
Hitmix Eesti Fännklubi MTÜ tegevuse eesmärk on ühendada erinevate põlvkondade muusikasõpru, kes koguvad
ja vahetavad erinevate ajastute muusikapärandit, teevad omavahelisi kokkusaamisi, erinevaid kohtumisi
muusikavaldkonnas tegutsejatega, koostavad muusika ajaloo temaatilisi laagreid ja koolitusi. Oma eesmärgi
saavutamiseks teostatakse järgmisi tegevusi: luuakse ja hallatakse mittetulutoovat interneti põhist keskkonda
ja vabalt jagatava digitaalkanalit hitmix.ee, selle pärandi kuulamiseks ja tutvustamiseks oma liikmetele ja teistele
huvilistele; korraldatakse erinevaid seminare, infoüritusi, laagreid ja viiakse läbi muid fänniüritusi, toodetakse ja
levitatakse erineval kujul ja viisil teabematerjale. Oleme mittetulundusühing, mis saab tegutseda ja
muusikarõõmu pakkuda just tänu Teile ja Teie annetustele. Oleme ka liitunud annetuste kogumise hea tavaga.
Annetuse saab teha kas ühekordselt või vormistades selle igakuiseks püsiannetuseks, mis aitab jätkusuutlikult ja
pikaajaliselt oma tegevusplaane koordineerida ja digitaalsete kanalite programmi koostada. Samuti kasutatakse
tehtud annetusi tegevusega seotud tehniliste vahendite soetamisele, tark- ja riistvara uuendamisele, sisu
hankimisele ja kodulehe halduskulude (internetiõhendused, serverite rent, erinevad kohutuslikud maksud ja
litsensitasud) katmiseks.
Oma ühekordse annetuse kui püsiannetuse saab vormistada oma isiklikus internetipangas või füüsiliselt
pangakontoris. Lisatud otselink teeb selle Teile kindlasti mugavamaks. Ühekordse annetuse tegemisel
suunatakse sind meie lepingupartneri Maksekeskus.ee vahendusel sinu poolt valitud eeltäidetud
annetusandmetega internetipanka, mis säästab su aega ja vähendab eksimisvõimalusi andmete sisestamisel.
Hitmix Estonia Fännklubi MTÜ on isikuandmete vastutavaks töötlejaks, kes edastab maksete teostamiseks
vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile, kes on maksete vahendajaks.
Püsiannetuse tegemiseks internetipangas vajuta oma internetipanga logol (Swedbank, SEB, LHV). Pärast sisse
logimist saad kontrollida ja vajadusel täiendada või muuta eeltäidetud välju. Teiste pankade puhul tuleb väljad
ise täita. Selleks saad kasutada pangalogode kohal esitatud informatsiooni.
Annetuse valuutaks on euro.
Hitmix Eesti Fännklubi MTÜ on kantud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja. See tähendab, et eraisikul
on võimalus oma annetuselt tulumaksu tagasi taotleda. Annetaja isikukoodi ja annetuse summa edastatakse
meie poolt maksu- ja tolliametile, kus see kajastub eeltäidetud tuludeklaratsioonis. Ettevõtte jaoks on
tulumaksusoodustusega annetus, mis moodustab kuni 10% eelmise majandusaasta kasumist või 3% jooksva
kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatavast palgafondist - vastavalt ettevõtja enda valikule. Juriidiliste isikute
annetuste kohta edastame samuti andmed maksu- ja tolliametile järgmise majandusaasta alguses.
Püsiannetusest on Teil võimalik loobuda seda isiklikult tehes, igal hetkel. Annetuste tagastamine ei ole võimalik,
kuid põhjendatud juhtumite korral palume pöörduda e-posti aadressil - info@hitmix.ee ning Teie pöördumise
põhjendatuse korral tagastatakse Teie tehtud annetus hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul.
Hitmix Eesti Fännklubi MTÜ
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