REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT CĂTRE COPII, TINERII SI FAMILIILE
SUSȚINUTE DE Parohia Romano Catolica Sf. Francisc de Assisi!
2% au devenit 3,5%! Datorită modificărilor legislative, acum poți redirecționa 3,5% din impozitul pe
venit către Parohia Romano Catolica Sf. Francisc de Assisi care sustine si deruleaza programe de
asistență socială și spirituală, promovează dialogul și solidaritatea socială, în vederea îmbunătățirii
calității vieții și a păstrării demnității umane.
Puteți susține parohia Sf. Francisc de Assisi din Bucureșți în proiectele sale de finisare, înfrumusețare,
dotare, restaurare, și diverse alte activități pe care le desfășoară. În fiecare a treia sâmbătă din lună
încercăm să ajutăm un număr de circa 24 de enoriași care trăiesc în sărăcie materială și umană.
Enoriași benevoli se organizează pentru a le duce pachete cu mâncare, dar mai ales prezența și
iubirea fraternă.
Cine salvează o viață, salvează întreaga lume!
Conform Codului Fiscal reactualizat, orice contribuabil poate alege destinația celor 3,5% din impozitul
pe venit reținut de stat în anul precedent. Astfel, ai posibilitatea să alegi o cauză pe care să o susții și
să redirecționezi această sumă către o entitate nonprofit.
Acest lucru nu presupune alte cheltuieli din partea ta sau a angajatorului tău.

Ce trebuie să faci? Este simplu!
Pasul 1. Dacă beneficiezi de venituri din salarii sau asimilate salariilor și/sau venituri din pensii,
completează Formularul 230 și Anexa la Cererea privind destinația sumei reprezentând 3,5% din
impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii cu datele tale și ale organizației beneficiare. Dacă
ai mai multe surse de venit, trebuie să completezi Formularul 200.
Formularul și anexa nu trebuie tipărite față/verso, ci separat. Completați de mână, cu majuscule, în
două exemplare. Formularele și instrucțiunile de completare se pot descărca și de pe site-ul oficial al
Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.
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Pasul 2. Depune documentele la organul fiscal în a cărui rază teritorială ai domiciliul sau la organul
fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, ori la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată
cu confirmare de primire până la 30 iunie 2020.
Atenție! Copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul acestuia!
SAU trimite formularul la noi! De restul ne ocupăm noi!
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