Clubul Sportiv Zen World Extreme
‘’CAMPANIA 2%’’ aferentă anului 2016
Decideţi ca 2% din impozitul dumneavoastră să fie folosit pentru sport!

CE ESTE SISTEMUL 2%?
Contribuabilii persoane fizice pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din
impozitul pe venitul anual datorat Statului, conform Art. 57 alin. (4) si Art. 84 alin. (2) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii privind Codul Fiscal nr. 571/2003
şi aplicată prin Legea nr. 163/2005.
Astfel persoanele fizice pot susţine entităţile nonprofit care funcţionează conform OG 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii.
Sistemul “2%” permite contribuabililor, persoane fizice, să direcţioneze 2% din impozitul lor pe venit către o
organizaţie neguvernamentală. Este sistemul prin care fiecare are posibilitatea să decidă în mod direct ce se
întâmplă cu impozitul lui.
Prevederea 2% este un mecanism de transparenţă fiscală prin intermediul căruia contribuabilii persoane
fizice angajate pot să direcţioneze 2% din impozitul lor pe venit către o organizaţie neguvernamentală
(asociaţie sau fundaţie).
Nu vă costă nimic în plus, decât că aveţi opţiunea aceasta de a direcţiona acest 2% din impozitul
dumneavoastra (care oricum s-ar duce către stat) către o asociaţie non-profit precum Clubul Sportiv ZEN
WORLD EXTREME
• este un mecanism democratic ce contribuie la transparenţa politicii fiscale şi bugetare
• asistă organizaţiile neguvernamentale în eforturile lor de a soluţiona diferite probleme
sociale
• le permite cetăţenilor să contribuie la eforturile de a rezolva diferite probleme sociale fără
a genera însă un cost suplimentar
• degrevează bugetul de stat având în vedere că serviciile oferite de organizaţiile neguvernamentale sunt în
general de calitate bună şi eficiente din punct de vedere al costurilor, deoarece organizaţiile
neguvernamentale mobilizează resurse financiare din surse diferite şi multe implică munca voluntarilor
• formează o legatura între stat, cetăţeni şi organizaţii contribuind astfel la dezvoltarea societăţii civile şi a
capitalului social
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DE CE 2%?

Este un mecanism democratic care asigură transparenţa politicii fiscal si bugetare.

Ofera şansa contribuabililor să se implice in eforturile organizaţiilor neguvernamentale de a soluţiona
diferite probleme sociale, fără a genera un cost suplimentar.

Ajuta la dezvoltarea societăţii civile si a bugetului de stat, prin legatura creată intre cetăţeni, organizaţii si
stat.

Se creează un mecanism prin care un cetăţean poate decide modul in care sunt cheltuiţi 2% din impozitul
datorat pe venit, direcţionând această sumă către o organizaţie neguvernamentală. A apărut astfel o formă
de parteneriat intre cetăţean, autorităţi fiscale si sector ONG. Practic cetăţeanul spune statului modul in
care vrea să fie cheltuită o parte din impozitul său.

Atenţie, această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donaţie ci este in esenţă o parte a bugetului de stat
care este direcţionată de către fiecare cetăţean in parte către sectorul neguvernamental. Legea este
considerată de mulţi ca fiind un sprijin indirect oferit de către stat sectorului non-profit.

Suntem dedicaţi susţinerii sportului modalitate prin care se poate dezvolta o comunitate si o societate.
Sprijinim sportul de performanţă si organizăm competiţii din mai multe ramuri prin acestea fiind incluse
schiul, snowboard-ul, enduroul. Suntem dedicaţi acestei cauze şi suntem ferm hotărâţi să ajutăm sportivii
dar si să recrutăm potenţialele talente in plaja noastră de activitaţi intrând si competiţii de masă.
Nu avem interese ascunse, iar toate donaţiile sunt direcţionate către beneficiarii noştri. Toate eforturile
noastre sunt concentrate pentru un singur scop: susţinerea si indrumarea beneficiarilor –sportivii. Noi nu
pretindem că schimbăm destine, dar cu siguranţă oferim o şansă, o şansă pentru ei la schimbare, o mână de
ajutor, un sprijin.
Puterea lor e in mâinile tale, ajuta-ne sa-i ajutam. Direcţionează acum 2% din impozitul pe venit fără costuri
suplimentare.
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CE TREBUIE SA FACEŢI ?
Pasul 1:
-

Descărcaţi unul din formularele precompletate cu datele Clubului sportive ZEN WORLD EXTREME
Formularul 230 (dacă in 2015 aţi obţinut venituri doar din salarii)
Formularul 200 (dacă in 2015 aţi obţinut pe lângă salariu si alte venituri )

Pasul 2:
-

Completaţi doar anul si campul I ,,Date de identificare a contribuabilului “ cu datele dumneavoastră
personale .
Completarea sumei nu este obligatorie. Administraţia financiară va calcula si va completa suma.

Pasul 3:
-

Depuneti formularul fie personal, fie il trimiteţi prin poştă, cu confirmare de primire, la Registratura
Administratiei Financiare la care sunteţi arondat cu domiciliul.

Lista administraţilor financiare pentru Bucureşti:
Sectorul 1: Str. Roma, nr. 7
Sectorul 2: Str. C.A. Rosetti, nr. 39, Str. Avrig, nr. 63
Sectorul 3: Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, nr. 10
Sectorul 4: Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 2
Sectorul 5: Calea 13 Septembrie, nr. 226
Sectorul 6: Str. Popa Tatu, nr. 7

Date identificare: Asociatia Club Sportiv ZEN WORLD EXTREME:
CIS: 29080547
RO79 BUCU 1102 2318 4701 6RON
RO28 BUCU 1101 2123 8108 8EUR
RO25 BUCU 1101 2123 8108 9USD
Data limită este 25 mai 2016
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