Dragi prieteni,
Dupa cum prea bine stiti, sunt foarte multi oameni cu probleme atat de sanatate cat si sociale care au nevoie de
ajutorul nostru, al tuturor.
Asociatia Misena este o organizatie nonprofit care promoveaza ideea de implicare, responsabilitate si
voluntariat in comunitate, sustinerea ideii de solidaritate umana in vedera ajutorarii persoanelor bolnave si/sau
cu grave probleme sociale, prin urmatoarele programe:
-

Sansa la viata pentru persoane cu probleme grave de sanatate: urgente medicale, interventii
chirurgicale complexe, etc.
Sprijin social pentru cazuri sociale in care ajutorul financiar este absolut necesar

In incercarea noastra de a oferi oamenilor cu probleme speciale, momente de fericire, un zambet de bucurie si
speranta la o viata mai buna, avem nevoie de sprijinul si implicarea dumneavoastra.
Conform prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, la art. 8 si Codului Fiscal art. 21 alin. 4 lit. p),
contribuabilii care efectuează sponsorizari scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, cu
echivalentul sponsorizarii, în limita minima dintre 3‰ din cifra de afaceri sau 20% din impozitul pe profit
datorat
Conform celor mentionate mai sus, puteti alege sa directionati 20% din impozitul pe profit catre:
- unul din cazurile sustinute de Asociatia Misena pe www.asociatiamisena.ro.
-un alt caz umanitar pe care doriti sa-l sustineti, cu rugamintea sa ne puneti la dispozitie documente
doveditoare care vor demonstra ca este un caz real, site / pagina face book / blog in care respectivul caz
este prezentat.
- Asociatia Misena - pentru sustinerea proiectelor Sansa la viata si Sprijin social.
In toate cele trei cazuri Asociatia va pune la dispozitia sponsorilor documente, care dovedesc cum s-au cheltuit
sumele obtinute prin sponsorizare.
Cu acordul dumneavoastra, sponsorizarea va fi facuta publica pe site-ul Asociatiei unde la parteneri va aparea
sigla societatii dumneavoastra si valoarea sponsorizarii.
Sustinand cauzele Asociatiei Misena veniti in sprijinul persoanelor care au nevoie de ajutorul nostru, fara ca
acest suport sa reprezinte o cheltuiala suplimentara pentru compania dumneavoastra.
Pentru sponsorizare, se va intocmi un contract, descarca contract AICI, valoarea fiind total deductibila din
impozitul pe profit datorat statului roman, daca se încadreaza în limitele legii si daca se face pana la sfarsitul
anului 2014.
In speranta ca ne veti fi alaturi in efortul nostru de a sustine oamenii cu probleme de sanatate si/sau sociale,
Va multumim anticipat!
Asociatia Misena

