
 

CAMPANIA 2% – Impact real și la țintă 
 

Dragi iubitori ai sportului și artelor marțiale, 

Dacă sunteţi interesaţi să contribuiţi la proiectele noastre, prevederile legale în vigoare vă oferă acum 
posibilitatea de a ne sprijini financiar, fără ca acest lucru să vă afecteze bugetul. 

Conform legii 227/2015 (cu modificările ulterioare) contribuabilii persoane fizice pot direcționa către o 
organizație non-profit 2% din impozitul pe venit pe care l-au plătit deja statului sub formă de impozit pe 
parcursul anului trecut (și care ar rămâne, altfel, la bugetul statului și la discreția acestuia). Practic, prin 
direcționarea a 2% din impozit cetățeanul dictează statului modul în care vrea să fie cheltuită o parte din 
impozitul său. Este cea mai simplă metodă de a sprijini un ONG și nu costă nimic! 

Direcționarea acestor bani de la bugetul de stat către organizația aleasă de dvs. se poate realiza foarte ușor, 
prin simpla completare a formularului 230.  

Direcționarea acestor fonduri este gratuită și rămâne anonimă. 
Vă mulțumim! 
 
 
 

CE ÎNSEAMNĂ ”Campania 2%”? 

Este vorba de o prevedere fiscală prin intermediul căreia orice contribuabil care a avut pe parcursul anului 
precedent venituri impozabile în România, poate direcţiona 2% din impozitul pe venit către o organizaţie 
neguvernamentală non-profit (asociaţie sau fundaţie). 

Implicați-vă acum și decideți unde! 

Suma nu reprezintă o sponsorizare și nici donaţie. Ea este o parte a bugetului de stat care poate fi direcţionată, 
la cererea fiecărui cetăţean în parte, către entitatea dorită de acesta! Dacă nu folosiţi această opţiune, suma 
respectivă rămâne încasată de ANAF şi gestionată de stat așa cum va dori acesta. 
 

 

Legislația vă dă acum posibilitatea să sprijiniţi organizaţiile non-profit (cum este Academia Aiki Seishin Ryu) 
permiţându-vă să decideţi dumneavoastră destinaţia a 2% din impozitul pe venit. Găsiți mai jos procedura, în 
funcţie de sursa dumneavoastră de venit pe anul precedent. 

 

 

 



PROCEDURĂ. FORMULARE. 

• Imprimați pe hârtie Formularul 230 – cu valabilitate pe 1 an sau cu valabilitate pe 2 ani (pe website-ul 
nostru găsiți formularele precompletate cu datele asociației) 

• Documentul trebuie completat la următoarele secțiuni:  
o Secțiunea 1 – Date de identificare a contribuabilului: aici introduceți datele dumneavoastră de 

identificare (nume, prenume, cnp, adresă domiciliu etc)  
o Secțiunea 2, punctul 2 – Destinația sumei reprezentând 2% din impozitul anual [...] – se introduc 

datele organizației non-profit reprezentând destinația celor 2% din impozit (aceste date sunt 
deja precompletate în cazul în care luați formularul de pe site-ul aikiseishin.ro)  

o Semnătură contribuabil: la finalul documentului, în stânga jos, este necesară semnătura dvs. 
• Mențiune: suma corespunzatoare a 2% din impozit va fi calculată de către organele fiscale. Pentru a nu 

scrie o sumă greșită, vă recomandăm ca în formular să lăsați acest câmp necompletat.  
• Pentru confortul dvs. putem depune chiar noi formularele la Administrațiile Finanțelor Publice 

corespunzătoare. Pentru aceasta, veți mai semna o împuternicire în momentul în care lăsați formularul 
reprezentantului nostru, pentru a ne permite depunerea documentelor pentru și în numele dvs. Nu este 
nevoie de procură notarială, ci doar de o împuternicire simplă sub forma unei declarații semnate.  

Academia Aiki Seishin Ryu va folosi fondurile direcționate pentru: 

– organizarea de cursuri (seminare) de autoapărare și securitate personală cu acces gratuit; 
– organizarea de campanii antibullying și de promovare a non-violenţei şi toleranţei în rândul tinerilor; 
– promovarea şi dezvoltarea artelor marţiale în România prin organizarea de cursuri, stagii și cantonamente; 
– stimularea participarii populaţiei la activităţi sportive prin organizarea de demonstraţii de arte marțiale cu 
acces gratuit. 

Vă mulțumim anticipat pentru implicare! 

Cu drag, 
Echipa ASR 

www.aikiseishin.ro 

https://www.aikiseishin.ro/wp-content/uploads/2021/02/230_OPANAF_2021_ASR.pdf
https://www.aikiseishin.ro/wp-content/uploads/2021/02/230_OPANAF_2021_ASR-2.pdf
https://www.aikiseishin.ro/campania-doi-la-suta/

