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�i dumneavoastr� ne pute�i ajuta ! 
 
          Acum ave�i ocazia s� sprijini�i �i Dvs. asocia�ia noastr�, f�r� s� v� coste 
nimic ! 
         In temeiul Legii nr.571/2003, pute�i direc�iona 2% din impozitul anual pe 
veniturile ob�inute în anul precedent din salarii sau alte venituri asimilate salariilor, 
c�tre ASOCIA�IA UMANITAR� „PROVITAP”. 
         Impozitul a fost virat deja la bugetul statului în anul trecut, iar procentul de 2% la 
care se refer� Codul fiscal, nu se pl�te�te suplimentar. 
         Dac� nu dori�i s� direc�iona�i procentul men�ionat mai sus c�tre asocia�ia 
noastr�, banii vor r�mâne la bugetul statului, care îi va folosi cum crede de cuviin��. 
         Ca urmare, v-am fi recunosc�tori dac� dumneavoastr�, împreun� cu membrii 
familiei , colegii de serviciu, prietenii dumneavoastr�, ne-a�i ajuta ! 
         Completa�i formularul 230( Cerere privind destina�ia sumei reprezentând pân� 
la 2% din impozitul anual) �i depune�i-l la administra�ia  financiar� în a c�rei raz� 
tertorial� locui�i, p�n� la data de 15 mai a.c. 
          Direc�ionarea sumei reprezentând 2% din impozitul pe profit se poate face de 
contribuabil c�tre o singur� entitate nonprofit. 
 Formularul 230 se completeaz� cu majuscule, cite� �i corect în dou� exemplare. 
Unul se depune la organul fiscal pe a c�rei raz� î�i are domiciliul,  sau adresa  unde 
locuie�te efectiv contribuabilul, al doilea exemplar r�mânâd la dumneavoastr�. 
   Formularele le pute�i solicita de la ASOCIATIA UMANITARA „PROVITAP”, sau 
de la administra�ia financiar�. 
 Ve-�i contribui astfel la sus�inerea programelor noastre, stabilite prin obiectul de 
activitate al asocia�iei, care viyeay� în primul rând ajutorarea categoriilor de persoane 
abuzate. 
         V� mul�umim! 
Al�turat v� comunic�m informa�iile necesare complet�rii Formularului 230 (2%). 
 

      Denumirea entit��ii non-profit: 
ASOCIA�IA UMANITAR�  „PROVITAP” 
   Cod de identificare fiscal� a entit��ii: 

   26819093 
                          Cont bancar IBAN: 
           RO84 BRMA 0145 0325 3980 0000 

 
 
DE RE�INUT: V� rug�m s� ne contacta�i la telefoanele �i e-mailul din antet, pentru 
eventualele neclarit��i privind modul de întocmire �i depunere a Formularului 230. 
 
           
          PRESEDINTE 
              
                  Nicolai Alexandru 
 

   


