Despre Gift Aid
Donatiile prin Gift Aid
Ce este Gift Aid?
Este un mod de a ajuta fundațiile caritabile de către persoanele care au un anumit venit și sunt plătitori
de taxe.

Cum pot dona prin Gift Aid?
Pentru a putea face donații prin Gift Aid trebuie ca:
venitul impozabil să fie mai mare decât 10.600 lire sterline.
De exemplu daca venitul dumneavostră brut anual este 15.600 de lire sterline pe an, Venitul impozabil
va fi 15.600-10.600 = 5.000 de lire. Din această sumă se va deduce o taxă de 20 (venitul maxim net
impozabil cu 20 de procente este 31.785 lire) de procente care va fi egala cu 100 lire, ce va trebui
rambursată către HMRC la sfârșitul anului financiar.
Utilizând metoda de donare catre charity numită Gift Aid fundația în cazul nostru parohia din Glasgow
va putea beneficia de un ajutor din partea statului de 25 de procente.
De exemplu, daca donati 100 de lire în decursul unui an Bisericii, prin metoda Gift Aid suma totală
primită de fundație la sfârșitul anului fiscal va fi de 125 de lire.
100 de lire (Persoana X) + 25% (HMRC) = 125 de lire.
Donatorul poate dona prin Gift Aid pană de 4 ori valoarea taxei plătite către Fisc.
Exemplu: La 100 de lire taxă plătită la Revenue – 400 de lire Gift Aid.

Taxe 40%
Când venitul brut este mai mare 42.385 de lire sterline se percepe un impozit de 40 de procente.
De exemplu: La 43.600 de lire castigate pe an se va percepe o taxă de 40% după cum urmează
£43.600 – £10.600 = £13.200 (33.000 x 40% ).
Cei care vor dona in cursul unui an prin Gift Aid 100 de lire fundației la sfârșitul anului financiar charityul va primi suma de 125 de lire (£100 de la Persoana X + £25 de la HMRC) iar donatorul va putea face
un claim pentru cele 20 de procente plătite extra către Revenue.
£125 x 20% = £25.

Cum sa ma inregistrez pentru ca sa donez?
Pentru a vă înregistra și a face prima donație trebuie să completați formularul „Gift Aid Declaration”.
Completând acest formular veți primi un număr de înregistrare unic (Registrul Gift Aid), urmând ca la
următoarele donații să folosiți doar numărul primit.

