Formulari de registre de donatius a l'ADENC

L'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura (ADENC) està inscrita amb el número 7.617 en el Registre
d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb NIF G59074484, i declarada d'Utilitat Pública per ordre
Ministerial de 8 de novembre de 1999, i amb domicili al carrer de Sant Isidre, 140 de 08208-Sabadell.
L'ADENC es troba inclosa entre les entitats beneficiàries de mecenatge d'acord amb el que estableix la Llei
49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitats Lucratives i dels Incentius
Fiscals al Mecenatge.
L'ADENC està inscrita al Registre d'Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Direcció General de
Polítiques Ambientals i Sostenibilitat (Decret 401/2004, de 5 d'octubre) i compleix amb els requisits establerts
per l'article 34 de la llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres (DOGC núm. 5288 de
31/12/2008).
És per això que els donatius realitzats a l'ADENC donen dret a les deduccions següents:
Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura NIF.:G-59074484

PER A LES PERSONES FÍSIQUES:
• Per una banda deducció d'un 80% de la donació en la quota íntegra de l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques (IRPF) del donant, per als primers 150 € de donació, i d'un 35% per la resta (o d'un
40% si es tracta de donacions plurianuals).
• Per l'altra, deducció addicional d'un 15% de la donació en la quota íntegra de l'IRPF del donant. Els
donants han de tenir la seva residència habitual a Catalunya i l'import de la deducció té com a límit
màxim el 5% de la quota íntegra autonòmica.
PER A LES PERSONES JURÍDIQUES:
• Deducció a la quota de l'Impost de Societats del 40 % de la donació (art. 20 de la Llei 49/2002).
L'import de la deducció té com a límit màxim el 10% de la base imposable de l'Impost de Societats del
donant.
Per poder notificar tant a l'Agència Tributària Espanyola (AEAT) com l'Agència Tributària de Catalunya (ATC),
l'ADENC necessita recollir les dades següents:

Nom* o Raó social
Cognoms*
NIF
Adreça
Codi postal
Població
Correu electrònic
Data donatiu
Import
*

He llegit i accepto la informació
bàsica sobre la protecció de dades.

Dades tal i com apareixen al DNI

Firma:

Informació bàsica sobre protecció de dades. Tractament per a finalitats de registre i control
Responsable del tractament: ADENC
Finalitat: Desenvolupament de les tasques de registre i control de les donacions a l'associació.
Legitimació: Compliment d'una obligació legal.
Destinataris: Les dades només seran cedides a les administracions públiques competents en la matèria.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació,
oposició i portabilitat davant del Responsable del tractament.

Retorneu el formulari signat a correu@adenc.cat

