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Stimati Clienti ,
V-am obisnuit de atatea ori sa ne adresam cu aceasta formula atunci cand legiuitorul roman
aducea modificari importante ce afectau latura d-v profesionala, incat poate va intrebati ce-o mai fi
aparut nou ?
Insa de data aceasta, permiteti-ne sa ne adresam cu aceeasi formula sufletelor ce stau in spatele
afacerilor d-v.
Se apropie sfarsitul anului si fiecare manager face calcule si analize financiare, se gandeste daca a
avut un an profitabil sau nu, daca cifra de afaceri este multumitoare, daca o depaseste sau nu pe cea de
anul trecut .......trage linie si......a mai trecut un an de criza, cu bune si cu rele..........
Am vrea sa va rugam sa va ganditi ca exista oameni care nu au dupa ce trage linie, care asteapta
o mana de ajutor de la cei pe care bunul Dzeu i-a inzestrat cu inteligenta, perseverenta si puterea de a
conduce afaceri profitabile, adica de d-v, cei care stiti ca tot ce aveti se datoreaza doar pentru ca asa a
ingaduit Dumnezeu.
Haideti sa aducem impreuna un zambet pe buzele celor cu care destinul nu a fost atat de darnic,
haideti sa –i ajutam sa dea un sens pozitiv vietii lor si , astfel, sa ne ajutam pe noi insine prin dragostea
acordata acestora.
Pentru indeplinirea unui astfel de “obiectiv”, se pare ca ne ajuta insusi cadrul legislativ actual
din tara noastra. Astfel,conform art. 21 al.4 lit.p din codul fiscal contribuabilii pot efectua
sponsorizari catre asociatii non-guvernamentale, aceste cheltuieli fiind deductibile, conform actului
legislativ mentionat mai sus, in limita a 3 la mie din cifra de afaceri aferenta anului 2012, dar nu mai
mult de 20 % din impozitul pe profit aferent anului 2012.
Cu alte cuvinte, aveti posibilitatea de a imparti impozitul pe profit intre stat si asociatie . In
opinia noastra, merita sa faceti acest efort, deoarece obligatia de plata la stat existand , impozitul il veti
plati oricum, si atunci de ce sa nu indreptati banii d-v spre cazuri sociale care va vor scrie fapte bune in
Cartea Vietii?
Astfel, va instiintam ca asociatia noastra, “ Un zambet pentru viitor”, si-a propus pentru anul
2013 efectuarea a numeroase proiecte in vederea ajutorarii celor nevoiasi, dar in special a copiilor:




Implicare in renovarea unor gradinite din oras sau mediul rural.
Sustinerea cursurilor la gradinita pentru copii cu posibilitati materiale reduse.
Sustinerea unui proiect cultural pentru copiii din mediul rural prin facilitarea accesului acestora
la diverse spectacole de teatru in oras.
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Implicare in construirea unei gradinite care sa ofere copiilor o educatie aleasa, bazata pe
adevaratele virtuti si care sa -i ajute sa devina adultii de care tara noastra e cam lipsita azi.
Implicare in construirea de locuri de joaca si terenuri sportive pentru copii, sportul fiind un
factor aproape decisiv in dezvoltarea intelectuala a copiilor de azi si a profesionistilor de maine.,
toate acestea in limita posibilitatilor financiare.

Pentru anul 2012 ne-am propus atragerea unui buget de 50.000 Euro.
Acestea sunt o parte din proiectele la care ne-am gandit pentru anul viitor si speram ca,
impreuna cu d-voastra, sa aducem un zambet celor ce au uitat sa zambeasca.
Daca doriti sa ne sprijiniti in finalizarea cu succes a proiectelor de mai sus, va rugam sa
directionati 3 la mie din cifra de afaceri sau 20 % din impozitul pe profit aferent anului 2012 pe care
societatea d-voastra il are de platit in contul:

Va multumim,
Asociatia “ Un Zambet pentru Viitor” ,
Presedinte : Dl. Adrian Lala

Partener in proiectul “ LDA 2012 ” Un Zambet pentru Viitor – www.financiar-juridic.ro.
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