Alegeţi să direcţionaţi 2% din impozitul pe venit către
Clubul Sportiv MUNTELE
office@sport-muntele.ro
club_muntele@yahoo.com
Sistemul 2%, prevăzut de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, permite contribuabililor
persoane fizice să direcţioneze 2% din impozitul pe venit către o entitate non-profit (ONG).
Direcţionarea nu presupune costuri/eforturi suplimentare, în afară de completarea a
câteva date pe o declaraţie/un formular.
Contribuabilul trebuie sa completeze formularul 230 (pentru veniturile provenind din
salarii) sau formularul 200 (pentru venituri din alte surse) si sa le depuna la administratia
financiara de care apartine pana la data de 25 mai 2014.
Formularele trebuie depuse personal sau prin poşta, cu confirmare de primire, la
administratia financiara de care apartineti;
ATENŢIE!!! ESTE VORBA DE DIRECŢIONAREA UNOR BANI PE CARE ORICUM ÎI
PLĂTIŢI. DECI NU VI SE IAU ÎN PLUS BANI, CI VI SE OFERĂ POSIBILITATEA SĂ
DECIDEŢI CINE SĂ PRIMEASCĂ 2% DIN IMPOZITUL PE CARE ORICUM ÎL PLĂTIŢI
CĂTRE STAT!!!
De ce să direcţionaţi 2% din impozitul pe venit către Clubul Sportiv MUNTELE?

În condiţiile în care copiii şi tinerii sunt distraşi de, din ce în ce mai multe, tentaţii
facile sau de greutăţi greu de surmontat, noi oferim
posibilitatea contactului cu performanţa şi realizăm
educaţia pentru performanţă prin practică asiduă şi
modele demne de urmat, ceea ce va genera beneficii
pe termen lung pentru comunitate şi familie.
Oamenii preocupaţi de performanţă, cei
orientaţi spre respectarea valorilor, cei care ştiu că
succesul este produsul efortului susţinut şi a credinţei,
cei care şi-au clădit încrederea în sine şi au învăţat
puterea iniţiativei şi a asumării responsabilităţii pentru
victorie sau înfrângere, cei care ştiu că eşecul nu poate
fi depăşit decât doar cu mai mult efort şi mai multă
pricepere vor aduce bunăstarea comunităţilor în care trăiesc.
Proiectele şi acţiunile Clubului Sportiv MUNTELE oferă o alternativă dezirabilă
şi luptă împotriva dependenţei de calculator, obezităţii infantile, înstrăinării şi alienării
prin refugiul în reţelele de socializare iluzorie şi jocurile pe calculator, împotriva
modelului „vedetei fără valoare”, împotriva folosirii substanţelor stupefiante, a
drogurilor.

Clubul Sportiv MUNTELE prin proiectele pe care le propune şi acţiunile pe care
le iniţiază demonstrează o atitudine proactivă pentru scăderea
infracţionalităţii juvenile prin oferirea unei alternative
educaţionale, imprimarea unor valori pozitive în conştiinţa
copiilor şi a tinerilor, dezvoltarea disciplinei, a respectului, a
camaraderiei şi spiritului de echipă, a unor modele veritabile
şi a unor idealuri în concordanţă cu valorile naţionale şi
sportive recunoscute.
Necesităţile cele mai stringente ale Clubului Sportiv
MUNTELE sunt:
a) achiziţia unui tatami pentru Judo (saltele de
antrenament) 12mX12m, 4cm, cu caracteristici specifice
(50400 lei);
b) achiziţia unei suprafeţe de antrenament pentru Taekwondo WTF (saltele
de antrenament, 12mX12m, 3cm) cu caracteristici specifice ( 19400 lei);
c) echipamentelor/materialelor necesare desfăşurării antrenamentelor (veste
de protecţie, căşti, perne de lovit, palmare, saci de box, judo-gi, dobok-uri etc. //  17250
lei).
Ce trebuie sa faceti?
Pasul 1: Alegeti destinatarul: CLUB SPORTIV MUNTELE
Pasul 2: Aflati datele de contact ale organizatiei, acestea sunt:

Asociatia Club Sportiv MUNTELE
CIF: 29530870
IBAN: RO85 RZBR 0000 0600 1447 9799
Pasul 3: Completati datele pe formularul ce trebuie completat, in functie de sursa
dumneavoastra de venit: – completati Declaratia 230. Nu va faceti probleme daca nu
cunoasteti suma corespunzatoare a 2% din impozit. Va fi calculata de catre organele fiscale.
Puteti lasa casuta necompletata.
– daca aveti venituri din alte surse (Activitati independente; Cedarea folosintei
bunurilor mobile si imobile, realizate in calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator
legal; Activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real; Castiguri rezultate
din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare; Castiguri din operatiuni de
vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract etc), atunci completati
declaratia 200. NOTA: Persoanele care au realizat asemenea venituri sunt oricum obligate
sa depuna Declaratia 200, chiar daca nu doresc redirectionarea celor 2% din impozit.
Va rugam sa completati cu atentie toate datele, scris de mână, cu MAJUSCULE
inclusiv datele Clubului Sportiv: nume, cod fiscal si cont bancar şi semnaţi.

Pasul 4: Trimiteti formularul completat, datat şi semnat prin posta (scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire) catre administratia fiscala de care apartineti sau
depuneti-o personal pana la data de 25 mai 2014.
Sau puteţi transmite formularul 230 completat şi semnat unui reprezentant al Clubului
SPORTIV MUNTELE

Vă mulţumim pentru susţinere şi vă aşteptăm la antrenamente !!
CLUB SPORTIV MUNTELE

