
Cum redirecționezi 3,5% din impozitul tău pe venit către Yuppi Camp?

Cum vrei să depui formularul 230?

Online, prin SPV
Fizic la sediul ANAF 

de care aparțin
Îl trimit prin 
poștă la ANAF

Îl trimit la 
Yuppi Camp

Ai unde să printezi formularul 230?

Mergi la secțiunea:
Hai să completăm!

Trimite un mail la adresa 
donate@yuppicamp.ro și 
spune-ne că vrei să redi-
recționezi 3,5% împreună 
cu adresa unde locuiești! 
Ne vom ocupa noi să îți 

trimitem tot ce ai nevoie! 

Sau completează
acest formular.

Da Nu

Ai cont în SPV? Descarcă formularul de aici.
Atenție, ai nevoie de Adobe Acrobat!

Ai nevoie de ajutor?
Pentru mai multe explicații 
completează acest formular.

Dacă ai reușit să completezi,
validezi și semnezi digital

formularul încarcă fișierul aici. Trimite-l la adresa noastră

Aici afli unde este 
ANAF-ul de care 

aparții. Pune 
formularul 230 într-
un plic, mergi cu el la 
poștă și trimite-l la 
sediul tău ANAF. 

Aici afli unde este ANAF-ul 
de care aparții. Poți merge 
fizic la un ghișeu să îl depui. 

Felicitări!
Ai contribuit la
zâmbetul unui
copil bolnav!

Datele asociației: Aici poți bifa să redirecționezi și pentru anul 2021!
Cod de identificare fiscală: 29368257
Denumire entitate nonprofit: Asociația Mișcare de Tabără Yuppi
Cont bancar (IBAN): RO69 OTPV 2000 0057 8485 RO01
Completează procentul (3,5% sau poți redirecționa spre exemplu 2,5% către Yuppi și 1% către alt ONG)

Hai să completăm!Descarcă formularul 230.

Completezi datele tale (nume, prenume, CNP, adresă, email, număr de telefon)

Semnează-l și depune-l!

P.S.  Dacă nu îl poți depune tu, completează datele celui care depune pentru tine «Împuternicit» și semnați amândoi!
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