Ajută cu 2%

Ce este prevederea 2%?

in conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Codul fiscal (Legea 571 din 2003 cu
modificarile si completarile ulterioare), prin intermediul prevederii 2%, contribuabilii persoane
fizice au posibilitatea sa directioneze 2% din impozitul pe venit catre o organizatie
neguvernamentala (asociatie sau fundatie).

Practic Dumneavoastra spuneti statului modul in care sa fie cheltuita o parte din impozitul pe
care il platiti.

Ce nu este prevederea 2%?

Nu reprezinta un cost suplimentar pentru Dumneavoastra.

Nu vi se diminueaza veniturile.

De ce sa redirectionez 2%?
- Faceti o fapta buna.
- Nu va costa nimic.
- Prin intermediul Asociatiei Filantropice Crestin-Ortodoxe "Sfantul Vasile cel Mare" si a
Arhiepiscopiei Dunarii de Jos aveti garantia ca banul Dumneavoastra ajunge la persoanele
care au cu adevarat nevoie de ajutor.
- Contribuiti la rezolvarea problemelor sociale care afecteaza viata comunitatii, deci si pe a
Dumneavoastra.
- Contribuiti la eficientizarea cheltuirii banului public care provine din impozitul pe care il
platiti.
- Contribuiti la implicarea sectorului financiar - economic in rezolvarea problemelor sociale
ale cetatenilor.
- Sunteti un bun crestin si un bun cetatean.
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Ce facem cu cei 2%?

Sumele atrase prin prevederea 2% sunt utilizate in scopul sustinerii serviciilor social-caritative,
educationale si medicale pentru urmatoarele categorii de beneficiari:

copii din familii nevoiase, cu risc de abandon scolar;

mame tinere fara loc de munca si fara sprijin familial, aflate in situatia de a-si abandona copiii;

persoane varstnice afectate de saracie si marginalizare sociala;

Pentru aceste categorii de beneficiari realizam:
-

programe de reabilitare si integrare scolara
activitati educative extrascolare si meditatii
programe de preventie a consumului de alcool, tutun si droguri in randul elevilor
servicii medicale si de ingrijire igienico-sanitara

Cu ajutorul dumneavoastra dam o sansa pentru o viata mai buna copiilor defavorizati, tinerelor
mame care nu au resursele pentru a-si creste copii si batranilor saraci.

Ce trebuie sa fac?

Pasul 1
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Completati Formularul 230 "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din
impozitul anual" de la Administratia fiscala dupa cum urmeaza:

1. in sectiunea A datele Dumneavoastra de identificare

2. in sectiunea B datele de identificare fiscala ale Asociatiei Sfantul Vasile cel Mare

Cod fiscal: 11834770

Cont IBAN: RO92 RNCB 0141 0328 8264 0001

Puteti descarca de aici Formularul 230 completat cu datele asociatiei.

Nu va faceti probleme daca nu cunoasteti suma corespunzatoare a 2% din impozitul pe venit
pe care il datorati statului. Va fi calculata de catre Administratia fiscala. Puteti lasa casuta
necompletata.

Pasul 2

Depuneti personal sau trimiteti prin scrisoare recomandata Formularul 230 Administratiei fiscale
de domiciliu. NU UITAŢI! Termenul limita este 15 mai 2012!

Asta-i tot!

3/4

Ajută cu 2%

V-ati adus aportul la buna cheltuire a fondurilor publice si ati contribuit la o
viata mai buna pentru semenii Dumneavoastra!
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