
Spiritul civic al sibienilor creste. Dar timid
Numarul sibienilor care au decis sa isi directioneze doua procente din impozitul pe venit catre diferite
entitati nonprofit a crescut, in acest an, fata de 2010 cu 1.272 de persoane. Ceea ce, procentual, inseamna
o crestere de aproximativ trei puncte. Valoric, sumele virate de sibieni in contul unor entitati nonprofit a
crescut de la 2,04 milioane de lei la 2,45 milioane de lei. La fel ca si in anii trecuti, ce mai multi sibieni au
decis sa isi redirectioneze cele doua procente din impozit catre Fundatia pentru SMURD.
  
  Anul acesta, sibienii care aveau posibilitatea sa sponsorizeze din impozitul datorat diferite entitati
nonprofit a fost de aproape 98.000. Au si facut acest lucru, insa, numai 41.000. Acest lucru a facut sa se
`piarda` in bugetul de stat mai bine de 3,7 milioane de lei, reprezentand cele doua procente din impozitul
pe venit nedirectionate de cei 57.000 de sibieni care nu au optat pentru acest lucru.
  
  SMURD, tot pe primul loc
  
  Sumele adunate de la cei 41.000 de sibieni cu spirit civic reprezinta o sponsorizare totala de 2,45 de
milioane de lei. Cea mai mare parte va merge, la fel ca si anul trecut, catre Fundatia pentru SMURD. A
doua preferinta a locuitorilor judetului a reprezentat-o Asociatia de caritate Civitas Mediensis, urmata de
Asociatia `Sfantul Nicolae’’ a Bisericii ortodoxe romane Sibiu-Valea Aurie.
  Topul ramas neschimbat plaseaza pe locul patru Fundatia Atlassib, urmata de SOS Satele Copiilor
Romania.
  Reprezentantii Directiei Generale a Finantelor Publice Sibiu anunta ca cele 2.450.207 lei stranse din
judet vor fi virate in conturile celor 1.509 entitati nonprofit si unitati de cult nominalizate pana pe 30
noiembrie 2011.

Cuvinte cheie: romania  atlassib  smurd  directiei generale a finantelor publice sibiu  bugetul de stat
impozitul pe venit  valea aurie  sibienii  conturi

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/romania
https://www.sibiul.ro/cauta/1/atlassib
https://www.sibiul.ro/cauta/1/smurd
https://www.sibiul.ro/cauta/1/directiei+generale+a+finantelor+publice+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/bugetul+de+stat
https://www.sibiul.ro/cauta/1/impozitul+pe+venit
https://www.sibiul.ro/cauta/1/valea+aurie
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sibienii
https://www.sibiul.ro/cauta/1/conturi

