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Gift Aid – Explicații și ghid de completare 

 

 

Important! 

ACESTE DECLARAȚII VOR FI SEMNATE NUMAI DE CĂTRE 

DONATORII CARE SUNT PLATITORI DE TAXE (IMPOZIT) 

PE VENIT IN MAREA BRITANIE. 

Trebuie să vă asigurați că pe durata unui an fiscal (6 Aprilie – 5 

Aprilie anul următor) ați plătit impozit pe venit în suma de cel 

putin 25% din suma pe care o donați prin mecanismul Gift Aid. 

 

Mecanismul Gift Aid funcționează în felul următor: 

- presupunem că o persoană plătitoare de impozit pe venit în 

UK face o donație de £100; 

- pentru acea sumă de £100 donatorul a plătit deja fiscului 

(HMRC) un impozit de £25; 

- prin semnarea declarației Gift Aid donatorul este de acord ca 

Fundația parohiei să solicite HMRC redirecționarea celor £25 

de la HMRC către Fundație. Drept urmare, donatorul nu este 

afectat in niciun fel ci doar este de acord ca cei £25 pe care 

deja i-a plătit să treaca din contul HMRC în contul fundației. 
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Instrucțiuni de completare a formularului 

Gift Aid 
 

 
A) Secțiunea Optiuni 

Este reprezentată de cele trei rubrici introduse prin  .  

Se bifează o singură rubrică în funcție de dorința fiecărui donator: 

- PRIMA rubrică, în cazul în care se dorește să se facă, pe loc, o singură 

donație iar prezenta declarație se referă la această singură donație. Dacă 

ulterior semnatarul va dori să facă și alte donații, pentru ca Fundația să poată 

primi ajutorul fiscal de la HMRC asociat acelor viitoare donații, va fi nevoie 

completarea și semnarea unei noi declarații Gift Aid. 

- A DOUA rubrică, în cazul în care donatorul dorește ca pentru toate donațiile 

pe care le va face începând cu data la care semnează Declarația, Fundația să 

poată primi ajutorul fiscal; 

- A TREIA rubrică, în cazul în care donatorul dorește ca toate donațiile făcute 

în ultimii 6 ani, precum și toate cele care vor urma de la data semnării să fie 

considerate Gift Aid. 

B) Sectiunea Detalii 

- completați “Title” cu formula de adresare potrivită: Mr., Mrs., Ms., Dr., etc. 

- completați “Initial(s)” de preferat cu numele de botez întreg; 

- completați “Surname” cu numele de familie; 

- completați “Home address” cu adresa domiciliului din UK; 

- completați “Postcode” cu codul poștal al adresei de domiciliu; 

- completați “Date” cu data la care completați formularul; 

- semnați la rubrica “Signature”. 
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Instructiuni despre cum se fac donatiile 
 

Atunci când doriți să donați o anumită sumă de bani, o puteți face în următoarele 

moduri: 

- în bani lichizi 

• vă rugăm introduceți banii într-un plic (găsiți plicuri la intrarea în biserică) 

• vă rugăm scrieți pe plic: 

 codul de donator (alocat dumneavoastră în urma semnării Declarației 

Gift Aid). Dacă nu aveți cod de donator atunci treceți-vă numele. 

  data 

 suma 

Aceste date sunt necesare pentru ca fundația să demonstreze fiscului 

proveniența sumelor donate, astfel încât să poată accesa facilitatea fiscală de 

25% din suma donată. 

PENTRU BANII INTRODUȘI PUR ȘI SIMPLU ÎN CUTIILE DE COLECTARE NU 

VOM PUTEA RECUPERA CEI 25%! 

 

- prin intermediul cec-urilor 

• vă rugăm înmânați cec-ul unui administrator (de preferință trezorierului) sau 

unui consilier parohial. 

 

- prin transfer bancar 

• utilizați datele bancare ale fundației:  

Saint Makarios The Great Ecclesiastical Trust 

                                                Sort code: 20- 48- 42 

    Account No: 50302546 

Va rugam sa indicati scopul transferului: GIFT AID DONATION! 
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- prin internet banking 

• utilizati datele bancare ale fundatiei: 

Saint Makarios The Great Ecclesiastical Trust 

                                                Sort code: 20- 48- 42 

    Account No: 50302546 

Va rugam sa indicati scopul transferului: GIFT AID DONATION 

 

- prin standing order 

 puteți face donații la date fixe și pentru sume prestabilite utilizând următorele 

date bancare ale fundației parohiei: 

   Saint Makarios The Great Ecclesiastical Trust 

                                                 Sort code: 20- 48- 42 

      Account No: 10691046 

Va rugam sa indicati scopul transferului: GIFT AID DONATION 

 

 


