
Nr. înregistrare: Data:Loc rezervat organului fiscal

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Semnătură împuternicit 

Denumire entitate   
nonprofit/unitate de cult

Sumă (lei)

Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit / 
unităţii de cult

2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult

Documente de plată nr./data

Nume

Prenume

Stradă

Iniţiala  
tatălui

Număr

Judeţ/Sector

Cod poştalLocalitate

Telefon

E-mail

Bloc Scară Etaj Ap.

Cod numeric personal / Număr de identificare fiscală 

Stradă

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

Nume, prenume/Denumire

Cod poştal

Număr

Judeţ/Sector Localitate

Telefon Fax

Cod de identificare fiscală 

E-mail

Fax

Cont bancar (IBAN)

Semnătură contribuabil

III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL,
POTRIVIT ART.79 , ART.82 alin.(6) și ART.102 DIN LEGEA NR.227/2015

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod  14.13.04.13

Bloc Scară Etaj Ap.

1. Bursa privată

Sumă plătită (lei)

Contract nr./data

Anexa nr.6

Anul

CERERE  
PRIVIND DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND 

 PÂNĂ LA 2%  DIN IMPOZITUL ANUAL PE  
VENITURILE DIN SALARII ȘI DIN PENSII 230

II. DATE PRIVIND CATEGORIILE DE VENIT PENTRU CARE SE SOLICITĂ 2% DIN IMPOZITUL ANUAL

Venituri din salarii și asimilate salariilor

Venituri din pensii

Anexele nr.                        - fac parte integrantă din prezenta cerere (se înscrie, dacă este cazul, numărul anexelor completate).

2 0 1 6

x 25076322

Asociația Mai Bine

RO27BACX0000000857400000



 

                             2%  din impozitul pe venit pentru 

 

Puteți decide cum să fie cheltuiți o parte din banii pe care îi dați la stat sub formă de taxe și contribui 
activ la transformarea societății prin redirecționarea unui procent de 2% din impozitul pe venit. 

De ce către Asociația Mai Bine? 

Pentru că scopul  principal al proiectelor noastre este dezvoltarea comunitară durabilă:  

 sprijinim producătorii locali și cultivarea semințelor nemodificate genetic, autohtone; 
 dezvoltăm apetitul pentru hrană sănătoasă și apă curată; 
 susținem mersul pe bicicletă și sportul, în general;  
 redăm viață hainelor vechi și le transformăm în produse creative;  

 ajutăm pe cei din medii defavorizate; 
 dezbatem probleme comunitare; 
 educăm prin metode non-formale; 
 reducem, refolosim, reciclăm. 

 

Dar pentru a continua aceste proiecte avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Cum? Prin 
completarea acestui formular.  După ce ați facut aceasta, îl puteți da membrilor Asociației Mai Bine 
să îl depună în numele dumneavoastră sau îl puteți depune personal ori trimite prin poștă la 
Administrația Finanțelor Publice din localitatea de domiciliu până cel târziu la data de 25 mai 2017. 

Vă invităm cu drag să ne comunicați eventualele nelămuriri, sugestii sau idei la adresa de e-mail: 
contact@maibine.eu sau să aflați mai multe despre proiectele noastre 
la www.maibine.eu,  www.traieste.maibine.org sau pe www.facebook.com/maibine. 
                                                                                                                          Cu recunoștință, 
                                                                                                                           Echipa Mai Bine 
 

 

 

 

Instrucțiuni completare 
Pentru validarea formularul de redirecționare a 2% din impozitul pe venit, este necesară completarea următoarelor câmpuri  

I Date de identificare a contribuabilului – trebuie să coincidă cu datele din buletin! – OBLIGATORIU: Nume; Inițiala tatălui; Prenume; 

Stradă; Număr; Bloc/Scară/Etaj/Ap.;Județ/Sector; Localitate; CNP; Telefon;  

II Date privind categoriile de venit pentru care se solicită 2% din impozitul anual – Se bifează sursa de venit personală 

III Destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual, potrivit ART.79, ART.82 alin.(6) și ART. 102 din legea nr. 227/2015 – 

completat deja de către beneficiar 

IV – doar dacă e cazul 

Semnătură contribuabil – trebuie completat, altfel formularul este invalidat! 

Semnătură împuternicit – doar dacă e cazul 

Loc rezervat organului fiscal – A NU se completa 

mailto:contact@maibine.eu
http://www.maibine.eu/
http://www.traieste.maibine.org/
http://www.facebook.com/maibine
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