
2 %pentru ELEVII din CNRV! 
 Stimati părinţi, 

 
    Şi în acest an, 2012, puteţi DIRECŢIONA 2% din IMPOZITUL pe venit(din 2011)datorat statului(conform legii) către ASOCIAŢIA 
PĂRINŢILOR ELEVILOR din CN.”ROMAN VODĂ”(organizaţie neguvernamentală şi nonprofit),asociaţie cu personalitate 
juridică. 
 
   Prin urmare, nu e vorba de a contribui dumneavoastră cu o sumă în plus din venit, ci doar de a direcţiona 2% din impozitul pe 
care, oricum, statul vi۔l ia, prin lege. 
 
     Dacă doriţi condiţii mai bune de studiu în CNRV petru copiii dumneavoastră şi dacă credeţi că EDUCAŢIA merită sprijinul  
dumneavoastră, nu trebuie decât să fiţi de acord cu DIRECŢIONAREA a 2% din impozit către ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR 
ELEVILOR din CNRV 
 

 

Ce trebuie să faceţi 
 
  1. Să va convingeţi că demersul nostru este LEGAL!(Art.57 alin.4 din LEGEA Nr.571/2003). 
  2. Să vă convingleţi că NU contribuiţi cu alţi bani din venitul dumneavoastră. 
  3. Să vă asumaţi doar rolul de a DIRECŢIONA 2% din IMPOZITpe care STATUL vi۔l ia obligatoriu, către asociaţia noastră. 
  4. Să solicitaţi FIŞA FISCALĂ pe 2011 de la angajator! 
  5. Să depuneţi o COPIE a FIŞEI  FISCALE şi o CERERE TIP (FORMULARUL 230, pentru persoanele care au obţinut venituri 
numai din salariu/salarii şi FORMULARUL 200  dacă aţi obţinut venituri din alte surse decât salariul/salariile) la  ADMINISTRAŢIA 
FINANCIARĂ de care aparţineţi,specificând opţiunea dumneavoastră de a direcţiona 2% din ipozitul pe venit către ASOCIAŢIA  
PĂRINŢILOR din CNRV 

6. Să vă încadraţi în termenul limită de depunere a copiei după fişa fiscală şi a cererii(formularului) 25 mai 2012!  
 
 



Precizări 
 
 Formularele 230 şi 200 le puteţi solicita de la profesorii diriginţi 

 Parte a cererii/ formularului este completată de noi (denumire, entitate nonprofit, cod de identificare fiscală al entităţii nonprofit, 
cod bancar IBAN); 

 Suma RON corespunzătoare a 2% din impozit va fi calculată de organele fiscale (puteţi lăsa caseta necompletetă); 

 Documentele pot fi depuse personal la Administraţia Financiară de care aparţineţi sau la contabilitatea CNRV prin profesorii 
diriginti 

 Acest sprijin de 2 % poate veni din partea ambilor părinţi, precum ţi din partea altor persoane pe care le cunoaşteţi şi care ar 
dori să ajute şcoala noastră. 

 

 

 

         Dacă aţi optat să ne sprijiniţi şi aţi depus documentele la Administraţia 

Financiară in termenul legal prevăzut, dorim să ne confirmaţi(prin diriginţi),pentru 

a avea o evidenţă a celor care ne ajută. 

    Pe lângă recunoştinţa noastră şi elevilor noştri, vă vom informa oricând în 

privinţa utilizării fondirilor strânse 

     Vă mulţumim ! 
 


