ajută-ne să construim
și plătește taxe mai mici la stat!
ASOCIAȚIA PRIMA DATĂ ACASĂ construiește și renovează
locuințe sociale în regim non-profit, pentru familii care trăiesc în
adăposturi improvizate sau spații supra-aglomerate, în condiții
care le pun în pericol sănătatea. Lucrăm doar cu oameni muncitori
- adică familii demonstrează că vor să muncească, lucrând la
construcția propriei case. Familiile nu primesc casele cadou, ci
plătesc un cost subvenționat, în rate fără dobânzi sau profit, astfel
că fiecare sponsorizare finanțează crearea unui sistem sustenabil:
ne ajuți azi, iar efectele se vor simți timp de generații!

COMPANIA TA POATE AJUTA ÎN DOI PAȘI SIMPLI!
Începând din luna mai 2019, asociația PRIMA DATĂ ACASĂ s-a înscris în Registrul entităților și unităților
de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Acest lucru înseamnă că ne poți sponsoriza și scădea acele
sume din impozitele plătite spre stat - în limita a 20% din impozitul pe venit.

1

SEMNEAZĂ CONTRACTUL

2

Estimează impozitul datorat statului pentru
trimestrul în curs și semnează un contract de
sponsorizare pentru 20% din acea sumă cu asociația
PRIMA DATĂ ACASĂ. Dacă cifra de afaceri va fi mai
mică decât ai estimat, nicio problemă: sponsorizarea
se reportează și mai ai alte 28 de trimestre la
dispoziție pentru a primi deducerea! De asemenea,
poți estima cifra de afaceri pe tot anul și poți oferi 20%
din impozitul pe venit ca sponsorizare, folosind
același mecanism de deducere și reportare.

declară sponsorizarea

Amintește-le colegilor de la contabilitate să treacă
sponsorizarea în Declarația 100, pe care orice
antreprenor trebuie să o depună trimestrial la
Finanțe, pentru a-ți deduce suma oferită nouă din
impozitul plătit către statul român.
La finalul anului, declară toată sponsorizările făcute în
Declarația 107. E simplu!

pune-ți banii la muncă,
nu îi lăsa la stat!
Persoană de contact:
Andrei Aroneț tel. 0722.34.29.34
andrei@asociatiaacasa.ro

