Ajuta si tu un copilas bolnav de cancer
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Monday, 10 January 2011 06:40

FORMULARUL E230 - pentru contribuabilii cu venituri din salarii
FORMULARUL E200 - pentru contribuabilii cu (si) venituri din alte surse
Poti ajuta si tu! Implica-te! Directionează 2% din impozitul pe venit către copiii bolnavi de
cancer”
Pasul 1

■Daca esti salariat, completeaza formularul 230 in 2 exemplare
■Daca esti persoana fizica autorizata sau ai avut in 2010 venituri din alte surse decat cele
salariala (drepturi de autor, chirii, venituri din comisioane etc), completeaza datele Asociatiei
Umanitare Alexandru Damian la rubrica 2% in formularul 200 . pe care oricum ai obligatia sa-l
depui la Administratia Financiara.
Asociatia Umanitara Alexandru Damian
Cod de identificare fiscala 27077677
Cod IBAN : RO54 BTRL 0130 1205 U479 26XX RON

Pasul 2
Depune formularul la Administratia financiara de domiciliu ( click aici ca sa afli care este sectia
de care apartii)
pana la data de 15
mai 2011 alaturi de copia dupa fisa fiscala. (Sau poti trimite prin posta cu confirmare de

1/2

Ajuta si tu un copilas bolnav de cancer
Written by Claudiu Brisc
Monday, 10 January 2011 06:40

primire.)

Suntem pe un onorabil penultim loc in Europa (32 din 33) in ceea ce priveste sistemul sanitar si
dupa cum ne miscam vom ajunge cu siguranta pe ultimul loc.
Nu sta la mana statului sa sprijine acesti nefericiti pacienti care au ghinionul ca s-au nascut in
Romania ,poti singur sa faci un mic gest prin a redirectiona acesti 2% in contul Asociatiei
Umanitare Alexandru Damian si a nu-i lasa pe mana acestor gestionari incompetenti care au
dus sistemul sanitar unde se afla acum . Spune-i prietenulu,rudei tale si tuturor cunoscutilor ca
au aceasta posibilitate de redirectiona un 2% catre o Asociatie nonprofit care cu siguranta altfel
va gestiona acest ban.
COMPLETEAZA FORMULARUL E230 SI DEPUNE-L PANA PE 15 MAI 2011 LA
ADMINISTRATIA FINANCIARA ALATURI DE COPIA FISEI FISCALE
ASOCIATIA UMANITARA ALEXANDRU DAMIAN ESTE O ASOCIATIE NONPROFIT
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