PARTIDUL MONARHIST
din România și Diaspora
PM23
din 5 septembrie 2017

COTIZAȚII ȘI DONAȚII
Orice organizație sau partid politic dispune de un buget alimentat cu cotizațiile membrilor, cu
sponsorizări și eventual cu distribuiri din bugetul de stat.

Pentru orice susținere financiară suntem recunoscători.
Cheltuielile privind chiria sediilor, întreținerea secretariatelor, birotica, protocolul
minim și deplasările se vor limita la bugetul existent.
Nu sunt acceptate împrumuturi bancare sau private, nu sunt admise solduri negative.
Filialele opresc pentru gestiune proprie 10% din încasările locale restul fiind trimis la
centru prin transfer bancar cu mențiunea decont filiala xxx trimestrul x anul.
Evidența contabilă se întocmește la nivel de filială și se raportează trimestrial la centru.
Încasările de sume importante se vor raporta ocazional în termen scurt.
Filialele nu au calitate de persoană juridică și nu au fiscalitate proprie locală.
Raportările cenzorilor contabili de la centru se fac la ANAF București.
Sponsorizările sunt publice sau confidențiale. Donatorilor li se eliberează pentru suma
depusă chitanța nominală pentru contabilitatea proprie.
Sponsorizarea confidențială va fi raportată financiar drept depunere anonimă.
În chitanțier duplicatul depunerii va avea numele criptat.
Actvitatea de partid este voluntariat. Nu este o sursă de câștig. Nu aduce foloase
financiare personale.
Legile în viguare, disciplina financiară și conduita de bun simț sunt determinante.
Președintele este responsabilul moral al imaginii partidului.
Patidul Monarhist nu acordă protecție sau imunitate membrilor săi.
Orice manipulare financiară necontabilizată este o fraudă.
Orice tranzacție financiară se realizează prin contul partidului.
Partidul Monarhist
Banca BCR Cont curent (RON)
IBAN: RO31RNCB0027156451380001
Text: Cotizație membru ID: xx/yy; pentru anul xxxx sau Sponsorizare PM23
Extrasul de cont este dovada tranzacției.
La solicitare se eliberează dovada fiscală a plății.
Ștampila pe verso legitimației este dovada plății la zi a cotizației.
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