Gift Aid – Explicatii si ghid de completare

Important!
ACESTE DECLARATII VOR FI SEMNATE NUMAI DE CATRE DONATORII CARE SUNT
PLATITORI DE TAXE (IMPOZIT) PE VENIT IN MAREA BRITANIE
Trebuie sa va asigurati ca pe durata unui an fiscal (6 Aprilie – 5 Aprilie anul urmator) ati
platit impozit pe venit in suma de cel putin 25% din suma pe care o donati prin mecanismul
Gift Aid.
Mecanismul Gift Aid functioneaza in felul urmator:
- presupunem ca o persoana platitoare de impozit pe venit in UK face o donatie de £100;
- pentru acea suma de £100 donatorul a platit deja fiscului (HMRC) un impozit de £25;
- prin semnarea declaratiei Gift Aid donatorul este de acord ca Fundatia sa solicite HMRC
redirectionarea celor £25 de la HMRC catre Fundatie. Drept urmare, donatorul nu este
afectat in niciun fel ci doar este de acord ca cei £25 pe care deja i-a platit sa treaca din
contul HMRC in contul fundatiei.
Care sunt pasii pe care va rugam sa-i urmati pentru a ne permite utilizarea acelor 25%
suplimentari:
- accesati link-ul “Gift Aid – Declaratie” din pagina Fundatia;
- tipariti formularul “Gift Aid declaration” (disponibil in format pdf);
- completati formularul utilizand instructiunile din prezentul document;
- transmiteti-ne formularul:
o electronic la adresa: bgpland@gmail.com
o prin posta la adresa: 2 Dart Avenue, Stafford, ST17 9AX
o direct, cu ocazia participarii la unul din evenimentele anuntate in pagina Slujbe.
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Instructiuni de completare a formularului

A) Sectiunea Optiuni
Este reprezentata de cele trei rubrici introduse prin

.

Se bifeaza o singura rubrica in functie de dorinta fiecarui donator:
- PRIMA rubrica, in cazul in care se doreste sa se faca, pe loc, o singura donatie iar
prezenta declaratie se refera la aceasta singura donatie. Daca ulterior semnatarul va
dori sa faca si alte donatii, pentru ca Fundatia sa poata primi ajutorul fiscal de la HMRC
asociat acelor viitoare donatii, va fi nevoie completarea si semnarea unei noi declaratii
Gift Aid.
- A DOUA rubrica, in cazul in care donatorul doreste ca pentru toate donatiile pe care le
va face incepand cu data la care semneaza Declaratia, Fundatia sa poata primi ajutorul
fiscal;
- A TREIA rubrica, in cazul in care donatorul doreste ca toate donatiile facute in ultimii 6
ani precum si toate cele care vor urma de la data semnarii sa fie considerate Gift Aid.

B) Sectiunea Detalii
- completati “Title” cu formula de adresare potrivita: Mr., Mrs., Ms., Dr., etc.
- completati “Initial(s)” de preferat cu numele de botez intreg;
- completati “Surname” cu numele de familie;
- completati “Home address” cu adresa domiciliului din UK;
- completati “Postcode” cu codul postal al adresei de domiciliu;
- completati “Date” cu data la care completati formularul;
- semnati la rubrica “Signature”
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Instructiuni despre cum se fac donatiile

Atunci cand doriti sa donati o anumita suma de bani, o puteti face in urmatoarele moduri:
- in bani lichizi
• va rugam introduceti banii intr-un plic (gasiti plicuri la intrarea in biserica)
• va rugam scrieti pe plic:
 codul de donator (alocat dumneavoastra in urma semnarii Declaratiei
GiftAid). Daca nu aveti cod de donator atunci treceti-va numele.
 data
 suma
Aceste date sunt necesare pentru ca fundatia sa demonstreze fiscului
provenienta sumelor donate astfel incat sa poata accesa facilitatea fiscala de
25% din suma donata.
VA RUGAM SA NU INTRODUCETI PUR SI SIMPLU BANII IN CUTIILE DE COLECTARE!
PENTRU ACELE SUME NU VOM PUTEA RECUPERA CEI 25%!
- prin intermediul cec-urilor
• va rugam inmanati cec-ul unui administrator (de preferinta trezorierului) sau unui
consilier parohial.
- prin transfer bancar
• utilizati datele bancare ale fundatiei prezentate in pagina Fundatia
Va rugam sa indicati scopul transferului: GIFT AID DONATION
- prin internet banking
• utilizati datele bancare ale fundatiei prezentate in pagina Fundatia
Va rugam sa indicati scopul transferului: GIFT AID DONATION

Contact:

Trezorier Fundatie “Saint Makarios The Great” Ecclesiastical Trust
Bogdan Prunaiche, mob: 07966.921.149, bgpland@gmail.com
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