REDIRECTIONATI 2% pentru elevii Colegiului National “ N.Grigorescu ”
Stimati parinti , bunici si chiar fosti elevi ai Colegiului N.Grigorescu ,
puteti REDIRECTIONA 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT , aferent anului 2014 , pe care-l datorati statului si
pe care-l oricum il achitati odata cu plata impozitelor (formular 200 ANAF –liber profesionisti si intreprinzatori ) sau
pe care angajatorul vi-l retine la sursa ( formular 230 ANAF – pentru persoanele salarizate )
catre ASOCIATIA PARINTILOR ELEVILOR COLEGIULUI NATIONAL “N.GRIGORESCU” -CAMPINA,
asociatie non-profit , infiintata in anul 2011 , a carui STATUT il puteti gasi pe site-ul scolii http://cngrigorescu.ro/ .

Invatamantul este subfinantat , o stim cu totii . Impreuna il putem finanta , indirect ,
legal , fara costuri suplimentare din partea dumneavoastra si mai ales simplu .
CUM SE PROCEDEAZA ?
- pentru a va convinge de legalitatea demersului va rugam sa cititi Statul Asociatiei parintilor si Art.57 , alin.4
din Legea 571/2003 (cod fiscal);
-sa va asumati rolul de a redirectiona 2% din impozitul pe care-l platiti oricum Statului catre ASOCIATIA PARINTILOR
ELEVILOR DIN COLEGIUL NATIONAL “N.GRIGORESCU “;
-completati o cerere tip :-FORMULARUL 230 ANAF pentru cei care au obtinut venituri doar din salarii
-FORMULARUL 200 ANAF pentru cei ce au alte venituri decat cele salariale
dupa modelul pe care-l gasiti pe site-ul scolii la rubrica Asociatiei parintilor sau solicitati-l reprezentantului
dumneavoastra in Adunarea generala a Asociatiei parintilor CNNG;
-il transmiteti reprezentantului parintilor in Adunarea generala , il puteti depune personal la Administratia
financiara de care apartineti (termenul limita aproximativ 15 mai 2015 );
-precizam ca formularele sunt deja completate cu datele Asociatiei , dumneavoastra trebuie sa le completati doar
cu datele personale , suma va fi calculata de organele fiscale , deci lasati libera casuta corespunzatoare ;
-Denumire entitate nonprofit: ASOCIATIA PARINTILOR ELEVILOR DIN COLEGIUL NATIONAL “N.GRIGORESCU”
CONT IBAN : RO 11 BRMA 0999 100 044 230 153
CIF: 28069559
Sumele stranse din aceste donatii , impreuna cu alte sume ce provin din diverse tipuri de sponsorizari sunt si vor fi
folosite pentru imbunatatirea bazei materiale a laboratoarelor , salilor de clasa , a cheltuielilor legate de
mentenanta imprimantelor , proiectoarelor , licentelor de calculatoare ,consumabilelor pentru laboratoarele de
chimie si fizica , a transportului elevilor la competitii si olimpiade scolare . Puteti oricand solicita accesul la
evidentele contabile ale Asociatiei , convingandu-va de legalitatea demersurilor noastre .
COMITETUL DIRECTOR AL ASOCIATIEI PARINTILOR CNNG

