DONEAZA 2%
ASOCIAŢIEI „ION CREANGĂ” ZALĂU




ASOCIAŢIA “ION CREANGĂ” ZALĂU
Str. Cloşca, Nr. 37, Jud. Sălaj, Cod 450053
Tel. 0260 612415 / 0753041522
e-mail: asociatiaioncreangazalau@yahoo.com

Nu ştim câţi sunt cei care ar dona mulţi bani, dar sunteţi mulţi cei care, donând câte puţin,
puteţi face mult pentru copiii noştri.
Cere statului să redirecţioneze către ASOCIAȚIA „ION CREANGĂ” ZALĂU 2% din impozitul
pe venit pe care l-ai plătit!
Completază şi depune formularul 230 (pentru impozitul pe salariu) sau formularul 200
(pentru alte venituri).

Ce trebuie făcut:
1. Solicită formularul precompletat cu datele asociatiei noastre
pentru impozitul pe salariu:

Formularul 230

pentru alte venituri:

Formularul 200

Anul: ............ (anul anterior, pentru care deja s-a platit impozitul)
Denumire entitate nonprofit: ASOCIAŢIA „ION CREANGĂ” ZALĂU
Cod de identificare fiscala: 28315750
Cont bancar (IBAN): RO38BTRLRONCRT0339850501
2. Depune formularul 230 sau formularul 200, după caz, la sediul Asociaţiei „ION CREANGĂ”
ZALĂU
Adresa este:
birou, situat la etajul 1 sala nr.3, la Grădiniţa cu PP „Ion Creangă” Zalău,
str. Cloşca, Nr. 37, Jud. Sălaj, Tel./ Fax: 0260 612415
sau
depune formularul 230 sau 200 la Administraţia Finanţelor Publice Zalău.
Localitatea
Zalău

Adresa postala

Telefon

Denumire

Directia Generala a
P-ţa Iuliu Maniu, Nr. 15
0260/662309 Finantelor Publice a
C.P. 450016
Judetului SĂLAJ

Asistenţă contribuabili
0260/661117
Asistenta.SJ@mfinante.ro

Declaraţia se referă la impozitul plătit în anul fiscal anterior.
Conform O.G. nr.92/2003, art.11, alin (4), beneficiarii sumelor obţinute prin completarea formularelor 230 sau 200 nu pot
obţine informaţii cu caracter fiscal din care să reiasă "identitatea vreunei persone fizice sau juridice". Donatorii, în caz că
doresc, pot să comunice asociaţiei faptul că au depus formularele respective.



Asociaţia „ION CREANGĂ” Zalău este persoană juridică română de drept privat,
nonprofit, fără scop lucrativ, nonguvernamentală şi apolitică, constituită în baza prevederilor
O.G. nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare şi îşi desfăşoară activitatea în
conformitate cu legile române şi statutul acesteia.
 Asociaţia are următorul scop: îndeplinirea unui interes personal nepatrimonial

constând în organizarea de manifestări cultural-artistice şi acţiuni care să
îmbunătăţească calitatea actului educativ.

