
Ce reprezintă 2%?

Cum procedez?

Ce reprezintă 3/1000?

Cât reprezintă 2%?

Ce cost presupune?

Care este scopul lor?

Cum ajung banii în contul asociației?

Ce se întâmplă dacă nu mă implic?

“Contribuabilii (persoane fizice sau PFA) pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din 
impozitul stabilit, pentru susţinerea organizațiilor non-profit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile Legii.”

• Dacă aveţi venituri numai din salarii completaţi Formularul 230. (Rubrica privind suma ce reprezintă 2% o completează 
organul fiscal)
• Dacă aveţi venituri din alte surse (cedarea folosinţei bunurilor, drepturi de autor, etc.) completaţi Formularul 200.
• Dacă aveţi venituri atât din salarii cât şi venituri din alte surse completaţi Formularul 230 şi Formularul 200.
Formularele se depun prin poştă sau direct la Administraţia Financiară de care aparţineţi, până la 15 mai 2014.
Sau: 
Asociația Zâmbetul Îngerilor  colectează aceste formulare şi le depune la Administraţia Financiară pentru a vă fi 
dumneavoastră mai ușor, în acest caz, avem nevoie de  o copie a buletinului dumneavoastră pe e-mail sau fax și ne vom 
ocupa noi de completarea formularelor și expedierea lor. 
Implicați-vă și dumneavoastră! Tot ce trebuie să faceți este să vă înregistrați datele la secțiunea “CONTACT”, iar astfel vă 
veți alătura echipei noastre care încearcă să le aducă un zâmbet pe buze oamenilor străzii.

Contribuabilii (persoane juridice) pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3/1000 din cifra 
de afaceri, însă aceasta nu trebuie să depășească mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat, pentru susţinerea 
organizațiilor non-profit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile Legii.

• 500 ron - 2% din impozit        →        6 ron; 
• 1000 ron - 2% din impozit      →       22 ron; 

• 2000 ron - 2% din impozit      →       59 ron;
• 2500 ron - 2% din impozit      →       75 ron;

Niciunul.
Această sumă reprezintă 2% sau 3/1000 din impozitul pe care dumneavoastră l-aţi plăti către stat în cursul anului. 

Virarea celor 2% se face de către Administrația Financiară în contul asociației. 
O alta metoda este semnarea unui contract de sponsorizare cu Asociația Zâmbetul Îngerilor. În baza acestui contract, 
virarea sumei se face de către Sponsor direct în contul asociației, până la data de 31 decembrie 2014.

Suma (reprezentând cei 2%) este virată în contul statului.

Banii direcţionaţi de dumneavoastră către Asociația Zâmbetul Îngerilor (acreditat conform Deciziei nr.33/ 16.02.2006 
şi Deciziei nr.140/12.11.2007) pot acoperi parţial cheltuielile propuse pentru derularea programului:
Campania “Sandwich-ul de la miezul nopții”, creeată în parteneriat cu Agenția Națională împotriva Traficului de 
Persoane (ANITP), are rolul de a susține cu hrană zilnică și permanentă cerșetorii, oamenii fără adăpost precum și alte 
cazuri sociale, și de informare a populației asupra demersurilor și acțiunilor de prevenire a traficului cu persoane.

Pentru mai multe informații:
   ASOCIAȚIA ZÂMBETUL ÎNGERILOR  • Adresa: Str. Dâmbovicioarei, nr. 17, București, Sector 2 • contact@azi-ong.ro 
C.I.F.: 31298072 Banca Transilvania • S.A.- Agenția Dorobanți București • Cont IBAN- RO62 BTRL RONC RT02 0195 0601

“Zâmbetul, vorba bună și fapta 
binefăcătoare sunt raze ale 
soarelui răsfrânte în sufletul 
omului.”  Nicolae Iorga

Implicarea în acțiuni de 
binefacere reprezintă conduita 
morala a omului inteligent și 

atent la nevoile semenilor lui. 


