
Pentru cine nu are răbdare să citească ceea ce ne dorim să facem, puteți doar lista și completa 

paginile 2 (date contribuabil) și 3 (semnătură contribuabil), și să le trimiteți pe mailul 

comunitate.forlife@gmail.com 

Vă mulțumim! 

De ce să donăm 3,5% din impozit către MATE PENTRU TOȚI,  

sau pentru Comunitatea For Life din cadrul Asociației Neutrino? 

1) Pentru că această comunitate ajută peste 12.000 de membri să își urmeze visele 

2) Pentru că, având niște tineri minunați, în cadrul acestei comunități FOR LIFE 

funcționează deja 5 cluburi pentru adolescenți: 

1. Mate pentru toți - club de ajutor la mate (are aproape 12 000 membri) (coordonat 

de Marius Andrei Rusu) 

2. Acord cromatic - club de pictură și desen (coordonat de Vali Irina Ciobanu ) 

3. Educațion For Future - club de dezvoltare personală (coordonat de Laura Duma) 

4. Kreativ For Life - club de scriere creativă (coordonat de Florina Grecu, Codruța 

Chercotă) 

5. Blitz Diafragmă Expunere - club de foto-video 

Cu ceea ce vom aduna, ne dorim: 

a) să edităm un fel de anuar al acestei comunități cu numele și prenumele celor 

mai activi membri, cu conținuturile cele mai faine și evenimentele cele mai 

importante ale acestei comunități 

b) să premiem pe cei mai implicați membri, fie elevi, fie membri ai comunității 

c) să organizăm evenimente marca FORLIFE: webinarii pe teme cerute de 

membri, tabere, weekenduri de socializare și de creștere a comunității 

Este suficient să listați din acest document doar pagina 2 și 3, restul sunt instrucțiuni de 

completare. 

De asemena orice altă modalitate de a dona ca și persoană fizică sau ca și firmă este binevenită, 

ÎMPREUNĂ DĂM VIAȚĂ ÎNVĂȚĂRII. 

Asociația Neutrino, C. I. F. 30875750 
RO40BTRLRONCRT0V15981501  Banca Transilvania 

Vă mulțumim! 

mailto:comunitate.forlife@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/254000579331163/permalink/322606512470569/?comment_id=322739815790572&reply_comment_id=322767079121179
https://www.facebook.com/groups/254000579331163/user/100000687541445
https://www.facebook.com/groups/348752206110255
https://www.facebook.com/vali.i.ciobanu/
https://www.facebook.com/groups/479355532692538
https://www.facebook.com/lauraduma.jmt/
https://www.facebook.com/groups/2482287888744725
https://www.facebook.com/lauraduma.jmt/
https://www.facebook.com/lauraduma.jmt/


Nr. înregistrare: Data:Loc rezervat organului fiscal

 I. Date de identificare a contribuabilului

Semnătură împuternicit 

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

III. Date de identificare a împuternicitului

Nume, prenume/Denumire

Cod poştal

Număr

Judeţ/Sector Localitate

Telefon Fax

Cod de identificare fiscală 

E-mail

Fax

Semnătură contribuabil

 II.  Destinația sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care 
       se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse 
       private, conform legii 

Cod  14.13.04.13

Bloc Scară Etaj Ap.

Anexa nr.2

Anul

  
CERERE  

PRIVIND DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND 

  PÂNĂ LA 3,5 % DIN IMPOZITUL ANUAL DATORAT1) 230 

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

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

Documente de plată nr./data
Sumă plătită (lei)

Contract nr./data

1. Bursa privată

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult

Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit / unităţii de cult

2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult

Cont bancar (IBAN)

Suma (lei)

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

1) Cererea se completează de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pensii, activități independente / activități agricole impuse 

pe bază de normă de venit,  activități independente  realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reține la sursă, drepturi de proprietate 

intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, cedarea folosinței  bunurilor pentru care venitul net se determină  pe baza cotelor 

forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani 
2)

2) Distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat poate fi solicitată prin cerere pentru aceiaşi beneficiari pentru o perioadă de cel mult 2 

ani şi va putea fi reînnoită după expirarea perioadei respective. 

3) Procentul nu trebuie să depășească plafonul de 3,5% din impozitul pe venit datorat. 

Procentul din impozit (%)
3)
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Anul

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală 

  

  
 ANEXA nr :      
 la  Cererea privind destinația sumei reprezentând 
 până la 3,5% din impozitul anual datorat 

                  

Cod  14.13.04.13

Semnătură contribuabil

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

Semnătură împuternicit

Prezenta anexă face parte integrantă din formularul 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual datorat".

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

 II.  Destinația sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care 
       se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse 
       private, conform legii 

Documente de plată nr./data

Sumă plătită (lei)

Contract nr./data

1. Bursa privată

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult

Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit / unităţii de cult

2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult

Cont bancar (IBAN)

Suma (lei)

*) Distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat poate fi solicitată prin cerere pentru aceiaşi beneficiari pentru o perioadă de cel
 

    mult 2 ani şi va putea fi reînnoită după expirarea perioadei respective. 
** )

Procentul nu trebuie să depășească plafonul de 3,5% din impozitul pe venit datorat. 

Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani 
*)

Procentul din impozit (%)
**)

OVIDIU
Typewritten Text
2  0  2  0

OVIDIU
Typewritten Text
x

OVIDIU
Typewritten Text

OVIDIU
Typewritten Text
30875750

OVIDIU
Typewritten Text
Asociația Neutrino

OVIDIU
Typewritten Text

OVIDIU
Typewritten Text

OVIDIU
Typewritten Text

OVIDIU
Typewritten Text
RO40BTRLRONCRT0V15981501




