DONATIU A LA PARRÒQUIA DE SANT CEBRIÀ
Carrer de l'església 7, Valldoreix 08197, Barcelona
www.santcebriavalldoreix.org - pvalldoreix@gmail.com

DESITJO COL·LABORAR ECONÒMICAMENT EN LES NECESSITATS DE LA PARRÒQUIA
*Nom

*Cognoms

Raó fiscal (en el cas d'empreses)
*DNI/CIF

*Tel. fix o mòbil

*Carrer

*CP

*Població

*Provincia

*E-mail (amb majúscules)

FORMA DE COL·LABORACIÓ
PER TRANSFERÈNCIA: Compte per donatius ES45 2100 2776 33 0100220691
PER DOMICILIACIÓ:
Desitjo realitzar un donatiu de:

€

□ Mensual

□ Trimestral

□ Semestral

□ Anual

Dades bancàries per la tramitació del donatiu fix:
IBAN: ES __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __/ __ __ __ __/ __ __ __ __/ __ __ __ __/
D'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, dono el meu consentiment perquè les dades
emplenades en aquesta fitxa siguin incloses al fitxer titularitat de la Parròquia Sant Cebrià de Valldoreix i puguin ser
utilitzades com a via de contacte i informació sobre la Campanya de Finançament de les obres parroquials (per
exemple: activitats, novetats i informació fiscal). Així mateix declaro estar informat sobre els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, podent exercir dirigint-me per escrit a la Parròquia Sant Cebrià en Carrer de l'Església 7,
Valldoreix 08197 (Barcelona). En cas que no desitgi prestar algun consentiment, marqui la casella corresponent:

□ No desitjo rebre informació relacionada amb les activitats parroquials
Les donacions realitzades a la Parròquia de Sant Cebrià donaran dret a les següents deduccions fiscals:
a) Particulars (IRPF) Deducció del 25% de l'import donat en l'IRPF (límit de la base de la deducció 10% Base liquidable de
l'IRPF) b) Empreses (Impost sobre Societats). Deducció del 35% de l'import donat (límit de la base de la deducció: 10%
base imposable de l'IS; compensable en els deu anys següents). Per a més informació, consultar els articles 19, 20 i 24,
així com la disposició addicional 9a de Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins
lucratius.

Signatura i data

