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STIMAT Ă DOAMNĂ – STIMATE DOMN 
 
 
 

ASOCIAłIA NON PROFIT „CLAUDIUS  GALLENUS ” are ca scop 
principal: 

ÎMBUNĂTĂłIREA CONDI łIILOR DE ASISTEN łĂ MEDICAL Ă 
ACORDATE BOLNAVILOR 

În scopul sprijinirii preocupărilor noastre în acest sens, Vă rugăm să 
direcŃionaŃi 2% din taxa pe venit către asociaŃia sus menŃionată. 

 

 

Începand cu anul 2005, contribuabilii persoane fizice pot decide direct 
asupra folosirii unei părŃi din impozitul datorat statului prin directionarea către o 
organizaŃie non-profit a 2% din acest impozit.  

CE ESTE 2%? 

Sistemul "2%" permite contribuabililor persoane fizice să direcŃioneze 2% din impozitul 
lor pe venit către o organizaŃie neguvernamentală. Este un sistem prin care cetăŃenii au 
posibilitatea să decidă în mod direct ce se întâmplă cu impozitele lor. 

CUI POT DIRECTIONA 2%? 

PuteŃi direcŃiona 2% din valoarea impozitului dvs. către o organizaŃie neguvernamentală. 
AlegeŃi pe cat posibil organizaŃii pe care le cunoaşteŃi sau de care aŃi mai auzit pentru a fi siguri 
că banii sunt folositi cât mai eficient. Domeniul în care doriŃi să activeze organizaŃia depinde 
numai de dvs.; gândiŃi-vă însă că aceşti banii pot rezolva probleme din jurul dvs. care vă 
afectează sau afectează comunitatea în care trăiŃi. 

Persoanele bolnave sau cu nevoi speciale, copii, educaŃia, vârstnicii, şomerii, protecŃia 
mediului sau a animalelor, cultura, cercetarea sunt doar câteva din domeniile în care un procent 
din impozitul dvs. poate avea cu adevărat un impact. 

CE NU ESTE SISTEMUL 2%? 

Aceaste sume nu reprezintă o sponsorizare, donaŃie sau contribuŃie, ci este o parte a 
bugetului de stat, o fracŃiune din impozitul pe care îl plăteşti statului în fiecare an. DiferenŃa este 
că de acum poŃi decide ce destinaŃie să aibă această sumă, având posibilitatea să o direcŃionezi 
câtre o asociaŃie sau o fundaŃie pe care vrei să o sprijini. 
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Ce ai de făcut? 

Ai de completat un Formular 230, căruia trebuie sa-i ataşezi o copie a Formularului 210 
(pe care angajatorul îl completează singur- Formularul 210 este fişa ta fiscală; copia 
Formularului 210 o poŃi obŃine după data de 28 februarie 2006 de la departamentul 
financiar al firmei tale, data la care angajatorul trebuie s-o fi completat deja şi depus). 
Apoi Formularul 230 + copia Forumularului 210 să le trimi Ńi prin poştă până la 15 mai 
2006 la AdministraŃia financiară de care aparŃineŃi prin domiciuliul dvs. Asta-i tot!  

Dacă ai venituri din mai multe surse decât salariul trebuie să completezi numai Formularul 
200, punctul H. 

Instruc Ńiuni de completare a Formularului 230: 

1. La punctul A se completează cu datele tale personale.  
2. La punctul B poŃi lăsa spaŃiul liber: autoritatea fiscală o să completeze ulterior suma. 
Denumirea, codul fiscal şi contul bancar sunt trecute in Modelul nostru de completare a 
formularului 230 sau mai jos; tot ce trebuie este să le completezi şi în formularul t ău. Nu 
uita să adaugi data şi semnatura.   

� Numele organizatiei: Asociatia non-profit CLAUDIUS GALLENUS   

� Codul de înregistrare fiscală: 17205566 

� Cont bancar: RO27RNCB0188034952710001 

3. Se va anexa acestui formular şi copia după fişa fiscală (Formular 210) obŃinută de la 
locul de muncă (sau copii dupa toate fişele fiscale, în cazul în care aveti mai multe locuri de 
muncă). Vă rugăm să solicitaŃi departamentului financiar o copie a Formularului 210 
completat de firma dvs. numit "Fişa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii" 
pentru 2005.   
4. Apoi Formularul 230 + copia Forumularului 210 să le trimiti prin post ă pana la 15 mai 
2006 la AdministraŃia financiară de care apartineŃi prin domiciuliul dvs.  

 

 

Vă asigurăm că sumele donate vor fi utilizate numai în scopul îmbunătăŃirii 
condiŃiilor de asistenŃă medicală pentru un tratament mai bun şi o vindecare mai 
rapidă. 

 
 

VĂ MULłUMIN ANTICIPAT ! 
 
 
 
 
 



 3 

 
 

Asociatia CLAUDIUS GALLENUS  17205566 RO27RNCB0188034952710001 


