Dragi prieteni!
In spiritul egalitatii de sanse dintre barbati si femei acordati-ne o sansa ! Sprijiniti
ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA care implineste anul acesta 17 ani de
activitate in promovarea unui statut corespunzator pentru femeile Romaniei!
Pentru acesta va invitam sa directionati 2% din impozitul pe venit pentru programele
ASOCIATIEI FEMEILOR din ROMANIA !
In felul acesta, contribuiti la sustinerea primei organizatii de femei si la realizarea unei
stari de normalitate in Romania!
Daca doriti sa sprijiniti programele asociatiei noastre aveti nevoie de urmatoarele
informatii:
Despre asociatie:
Numele: ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA
Cod de identificare fiscala: 1590066
Cont bancar: RO93BTRL04101205791324XX
deschis la Banca Transilvania, sucursala Lipscani ,Bucuresti
Cu aceste date, veti completa formularele fiscale, in functie de tipul de venituri pe care le
declarati.
1. Daca aveti doar venituri provenite din salarii
Completati formularul 230, pe care il puteti cere de la Administratia Financiara Nu
trebuie sa completati rubrica referitoare la venitul pe care il directionati, ea va fi
completata automat de autoritatile fiscale.
2. Daca aveti venituri realizate in afara salariilor
Completati formularul 200, pe care il puteti cere de la Administrat ia Financiara sau il
puteti descarca din acest mesaj . Depuneti formularul la Administratia Financiara de care
apartineti.
Nu uitati: termenul limita de depunere a formularelor de declaratie de venit este 15 mai
2007!
Va multumim ca ati ales sa sprijiniti dezvoltarea A.F.R.directionind 2% din venitul
dumneavoastra global catre Asociatia noastra!
Puteti trimite acest mesaj oricui ar putea fi interesat. Pentru a afla mai multe despre
programele noastre, vizitati site-ul www.afr.ro
Formularele se pot depune la Administratiile financiare locale (puteti trimite prin posta,
cu scrisoare recomandata, formularele si declaratiile de venit, numai la administratia din
orasul / sectorul in care aveti oficial domiciliul)
Va multumim pentru incredere si sprijin!
Cu stima , Liliana Pagu , presedinte A.F.R.

