ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE SI SPORT
DIN LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRASOV

STIMATI DASCALI SI PARINTI
In liceul nostru s-a infiintat “Asociatia pentru Educatie si Sport din Liceul cu Program Sportiv Brasov”, o
organizaie nonprofit, apolitical si nonguvernamentala al carui unic scop este sprijinirea procesului de invatamant si sustinerea
socio-psiho-culturala a elevilor din acest liceu.
Va invitam sa fiti alaturi de noi in aceste demersuri prin:
1. Sprijinirea logistica si materiala a asociatiei prin inscrierea ca membru si plata unei cotizatii anuale in valoare de 60 lei,
platibili integral sau in doua transe, una pana la 01.12.2010 si cea de-a doua pana la 01.02.2011 pentru anul scolar 2010-2011
ATENłIE! Inspectoratul Scolar General a venit cu propunerea infiintarii unor astfel de asociatii, astfel incat parintii sa
nu mai fie nevoiti sa “cotizeze”, fara chitanta, diferite sume de bani necesare imbunatatirii procesului de invatamant al copiilor,
pentru modernizarea salilor de clasa, a salilor de sport si pentru utilarea scolii cu material didactic.
2. Redirectionarea a 2% din impozitul anual pe care il datorati statului.
Prin intermediul “prevederii 2%” din Codul Fiscal, contribuabilii persoane fizice, au posibilitatea sa directioneze 2% din
impozitul pe venit catre o entitate nonprofit infiintata conform Ordonantei 26/2000.
De ce e bine sa folositi aceasta prevedere?
1.Nu va costa nimic;
2.Contribuiti la eficientizarea cheltuirii banului public - deci al dumneavoastra;
3.Banii dumneavoastra vor fi folositi pentru copilul dumneavoastra;
4.Te implici social si arati ca ITI PASA.
Puteti face asta :
1. daca in anul 2010 ati avut venituri numai din salarii, completand formularul 230
2. daca in anul 2010 ati avut si alte venituri in afara celor salariale completand formularul 200.
Mai trebuie sa completati datele de contact ale asociatie:
-numele: “Asociatia pentru Educatie si Sport din Liceul cu Program Sportiv Brasov”
-codul fiscal: 27084593
-contul bancar (IBAN): RO 36 BRDE 080 SV 84674390800
deschis la BRD Groupe Societe Generale S.A Ag. Carrefour Brasov.
Pentru persoanele care au venituri numai din salarii si care nu trebuie sa depuna declaratie de impozit pe venit dar care
doresc sa redirectioneze 2% catre scoala, asociatia le ofera sprijin in completarea formularului “230 - cerere privind destinatia
2% din impozitul anual”, si asigura depunerea acestuia la Administratia Financiara.
De asemenea, oferim sprijin si persoanelor care in anul 2010 au realizat si alte venituri in afara celor salariale si care au
obligatia de a depune formularul ”200 - declaratia de impozit pe venit” pana la 15 mai 2011.
ATENłIE! Această sumă nu reprezintă o sponsorizare, donaŃie sau contribuŃie ci este în esenŃă o parte a bugetului de
stat care este direcŃionată de către fiecare cetăŃean în parte către sectorul neguvernamental. Legea este considerată de mulŃi ca
fiind un sprijin indirect oferit de către stat sectorului non-profit sau un model de „filantropie de tranziŃie” dată fiind aplicarea ei
numai în Ńările Europei Centrale şi de Est.
Pentru orice fel de informatii sau lamuriri suplimentare, persoana de contact d.na Cristina Bizu, telefon: 0742362121 sau puteti
trimite un e-mail la adresa: apes_lpsbv@yahoo.com

