VULL FER-ME SOCI
(entitats)

Raó social: _______________________________________________________
Carrer: __________________________________________núm.:____________
Municipi: ____________________________________________C.P.: _________
CIF: ____________________________________________________________
Nom i cognoms del representant: ______________________________________
Telèfon: _______________ Correu electrònic: ___________________________
Telèfon mòbil: __________________ DNI / NIF.:__________________________
Data de naixement: _________________________________________________
Voleu rebre les comunicacions de l’Associació Sant Tomàs a través del correu electrònic? SI __ NO__

Em faig soci per la quantitat ANUAL d’Euros:
50 € __ 75 € __ altres imports _________ € que faré efectiva, en un únic pagament,
mitjançant domiciliació bancària:
IBAN:
Marqui quin tipus de soci vol ser:
Soci actiu: pare, mare, tutor o persona que tingui al seu càrrec una persona atesa
en algun servei de l ‘Associació. Indiqui el nom de la persona a càrrec:
________________________________________________________________
Soci col·laborador: qui, encara que no tingui sota la seva pàtria potestat, tutela o
responsabilitat una persona atesa a l’Associació, vulgui prendre part activa en la marxa
o organització de l’Associació.
Soci protector: qui simpatitzi amb la tasca de l’Associació i vulgui contribuir amb
un ajut econòmic periòdic al sosteniment de les finalitats de l’Associació, sense
participar en la seva marxa i organització.

A ________________, ____ de ___________________ de 20___

Aquest donatiu és deduïble en l’Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques, d’acord amb l’article 19 de la llei
49/2002, de 23 de desembre, o bé en l’Impost de
Societats, d’acord amb l’article 20 de la mateixa llei.

Signatura:

Li informem que les seves dades de caràcter personal, formaran part del fitxer RECURSOS EXTERNS, responsabilitat de ASSOCIACIÓ SANT
TOMÀS - PARMO, inscrit a l'Agència de Protecció de Dades.
La finalitat del tractament serà la captació de recursos i informació de les activitats de l’Entitat. Com a interessat podrà exercir en tot moment els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les dades de les quals sigui titular, mitjançant notificació per escrit a ASSOCIACIÓ SANT
TOMÀS – PARMO C/ Sot dels Pradals, 7 08500 Vic, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal.
Amb la signatura de la butlleta de subscripció entenem que ens dóna el seu consentiment pel tractament de les seves dades així com per comunicarles a terceres parts sempre que no manifesti el contrari i que aquesta comunicació respongui a una necessitat pel desenvolupament, compliment i
control del servei prestat i es limiti a aquesta finalitat, tal com s’estableix a l’article 11.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal.
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ARA FER-SE SOCI DE SANT TOMÀS DESGRAVA MÉS
L’1 de gener de 2015 es va modificar la Llei 49/2002, coneguda com a Llei de Mecenatge, que
suposa una reforma important en el règim de les desgravacions fiscals per a donatius entregats
(la quota que es paga a Sant Tomàs té aquesta consideració), tant per persones físiques com
per persones jurídiques (empreses i organitzacions)
Fins l’any 2014 la deducció era del 25% en el cas dels donatius entregats per les persones
físiques i del 35% per a les persones jurídiques. Amb la nova legislació s’estableixen uns altres
percentatges de desgravació que entren en vigor l’exercici de 2016.
% de deducció sobre base liquidable
donatiu

2016

2017

2018

2019

PERSONA FÍSICA

Impost sobre la
renda de les
persones físiques

Els primers 150€

75%

75%

75%

75%

La resta

30%

30%

35%

35%

PERSONA JURÍDICA

Impost de societats

Des del 1er €

35%

35%

40%

40%

Per posar-vos un exemple, un soci que paga una quota de 100€ durant el 2016 es desgravarà a
la Declaració de la Renda de l’any següent el 75% dels 100€, és a dir, 75€.
I si un soci enlloc de pagar una quota de 100€ vol aportar-ne 200€ aleshores dels primers
150€ podrà desgravar-se el 75%, o sigui 150€, i dels 50€ restants es podrà deduir el 30%, o
sigui 15€. Això vol dir que aportar 200€ a Sant Tomàs només li ha costat 35€, ja que la resta,
165€, els hi torna Hisenda.
Si aquesta quota es manté durant 3 anys, el 3er any la deducció per l’import que passi de 150€
passa del 30% al 35%, premiant així la fidelitat a l’entitat.
Si el soci és una empresa des del primer euro de la seva quota podrà desgravar-se un 35%. I
passar a un 40% si durant tres anys es manté com a soci de l’entitat.
A efectes de la desgravació l’Associació Sant Tomàs expedirà cada any un certificat acreditatiu
del donatiu, amb les dades fiscals del donant i amb l’import rebut.
A més, presentarà la declaració informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes a
l’Agència Tributària durant el mes de gener de l’any següent.
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