In centrele de plasament sunt copii minunați care nu au avut șansa de a se naște în familia
potrivită. Au nevoie de multă atenție, dragoste, încurajări, educatie, prieteni si modele ca să
mearga mai departe.
Programul educational Ajungem MARI al Asociatiei Lindenfeld sustine 2000 de copii din
centrele de plasament din Bucuresti si 24 de judete prin mai multe activitati saptamanale.
2% din impozitul tău pe venit:
-poate să meargă la stat SAU
-poate să-i ofere unui copil dintr-un centru de plasament șansa la un viitor mai bun si o viata
frumoasă!
E simplu și GRATUIT să ajuți!
1. Impozitul este deja plătit, trebuie doar să completezi Formularul 230 (2 minute)
2. Apoi formularul trebuie sa ajunga la ANAF pana pe 15 martie:
- il putem trimite noi la ANAF prin posta daca ajunge la noi
->printr-un voluntar/ reprezentant al asociatiei
->daca il lasi intr-o urna speciala in oras (ex. la o librarie Carturesti unde am amplasat urna)
->daca il aduci la noi la birou sau la unul din evenimentele noastre

- il poti depune sau trimite tu la ANAF
->il depui fizic la agenția ANAF de care aparții
-> il depui online in Spatiul Public Virtual
-> il trimiti /online/sau trimite formularul prin poștă către ANAF de care aparţii, obligatoriu cu
confirmare de primire.
__________________________

Programul educațional Ajungem MARI
Programul educațional Ajungem MARI sprijină copiii din centre de plasament și
medii defavorizate să devină oameni mari, responsabili și independenți.
Ajungem MARI a pornit în iunie 2014 și s-a extins rapid în Bucuresti și în țară, la cererea
voluntarilor ce cunoșteau situația copiilor din centre de plasament și își doreau să îi ajute. Peste
2000 de copii primesc saptamanal sprijin din partea voluntarilor, in jur de 1300 voluntari
implicati constant. Până acum s-au implicat peste 6.100 de voluntari din 25 de județe.

Programul ajută copiii pe TERMEN LUNG (până/și după părăsirea centrelor) și promovează
educația non-formală, prin metode interactive. Cuprinde 5 proiecte permanente ce pun
accent pe dezvoltarea personală a copiilor, creșterea încrederii în sine și transmiterea de
valori pentru o viață demnă și sănătoasă:







prin cursuri interactive, ședințe de pregătire școlară și ateliere creative cu voluntari
– matematica, română, engleză, dans, arte plastice, muzică, fotografie, educație
pentru sănătate etc.
prin cât mai multe ieşiri şi experiențe în afara centrelor – teatru, filme, expoziții, muzee,
spectacole
prin cursuri vocationale si formare cu specialisti – cusuri in afara centrelor (de teatru,
muzica, informatica, fodbal, handbal, dans etc.), sedinte de dezvoltare personala,
terapie, logopedie
prin orientare profesionala – vizite in companii si consiliere profesională – sprijin pentru
a-și descoperi pasiunile și abilitățile
prin tabere de dezvoltare personală – experiențe intense de autocunoaștere și multe
drumetii

„Dă-ți pasiunea mai departe” a fost desemnat „Proiectul anului în educație” la Gala
Naționala a Voluntarilor 2015 și a primit premiul 2 la categoria „Proiecte de voluntariat” la
Gala Societății Civile 2015.
Fiecare dintre voi poate face diferența pentru un copil! Da vestea mai departe!
Pe www.ajungemmari.ro gasesti lista locatiilor din Bucuresti si din tara unde am
amplasat URNE speciale pentru colectarea formularelor. Daca ai intrebari sau mai multe
formulare de trimis catre noi, contactează-ne la office@ajungemmari.ro sau la 0753192263.
Îți mulțumim din suflet, în numele copiilor ce vor AJUNGE MARI!
COMPLETEAZĂ FORMULARUL
https://www.ajungemmari.ro/wp-content/uploads/2019/01/Tipizat-formular-230-AsociatiaLindenfeld-Ajungem-MARI.pdf

TOT ce trebuie să știți despre mecanismul 2%
Redirectionarea procentului din impozitul pe venit al persoanelor fizice:
 Formularul 230 este completat de persoanele fizice care realizează venituri din salarii și
asimilate salariilor și/sau venituri din pensii din România. Suma care revine de la fiecare
contribuabil este calculată de ANAF.


Declaratia unica/ fomularul 200 :Persoanele care realizeaza venituri din alte surse trebuie sa
depuna/ trimita personal documentele necesare la ANAF, conform instructiunilor de pe websiteul ANAF. Pe langa datele de completat despre veniturile realizate, pentru a redirectiona 2% catre
programul Ajungem MARI, completeaza la sectiunea respectiva datele noastre: Asociatia
Lindenfeld, CIF: 32059804, Cont: RO10 BACX 0000 0012 8851 7000.

Persoanele fizice care au realizat venituri în 2018 pot direcționa 2% din impozitul pe venit,
fără niciun cost, către un ONG, prin transmiterea formularului 230 până pe 15 martie 2019 la
agenția ANAF la care sunt înregistrați.
Cea mai simpla VARIANTA de transmitere a formularului este prin organizatia sustinuta care
colecteaza formularele si le trimite la fiecare ANAF conform procedurilor. Alte variante sunt
depunerea/ trimiterea personala a formularului fizic si completarea online (detalii la final).
Cum se completează formularul?
- datele personale de indentificare de la secțiunea 1
- datele ONG - ului la secțiunea 3
- semnătura contribuabilului.
Suma redirectionata: La un venit net de 2000 de lei/ lună, suma care revine asociației este de 51,84
de lei pe an, iar pentru un venit net de 3000 de lei/ lună, suma redirecționată este de 79,92 de lei/an.
Suma se calculează de către ANAF în limita a 300 lei.
Noutati despre 2% in 2019:
- Sumele sunt mai mici ca in anii precedenti deoarece impozitul pe venit a scazut de la 16% la 10%.
- Termenul de depunere este 15 martie, cu peste 2 luni mai devreme de cel don anii precedenti.

- Procentul redirectionat este diferit in functie de serviciile realizate:
 2% pentru organizaţiile care nu au servicii sociale licenţiate (ex. educatie, mediu)
 3,5% pentru organizatiile cu servicii sociale licenţiate (ex. centre copii, batrani)
Astfel, anul acesta contribuabilii pot opta sa redirectioneze 2% sau 3,5% ptr o organizatie care
are sau nu are servicii sociale licenţiate. Aceasta diferentiere dispare din aprilie 2019.
Alte metode de transmitere a formularului catre ANAF
VARIANTA 2: Depune/trimite fiecare în nume personal (direct la ANAF sau prin poştă)
– Mergi direct la agenția ANAF respectivă și depui fizic formularul
– Trimiți formularul prin poștă, obligatoriu cu confirmare de primire

1. Descarci, printezi și completezi FORMULARUL 230. Se completează doar primul câmp cu datele
tale şi semnătura ta în stânga jos.
2. Cauți aici agenția ANAF de care aparții. Pentru a căuta ușor apasă Ctrl+F și caută după numele
orașului sau comunei (nu al satului) în care ai domiciliul din buletin. Pot exista mai multe
localități cu același nume, în județe diferite. Apasă pe săgețile din dreptul câmpului de căutare
pentru a fi sigur că găsești localitatea din județul tău.
3. Depune fizic la ANAF sau trimite formularul prin poştă.
VARIANTA 2: Depune ONLINE în Spaţiul Public Virtual
Daca iti creezi cont online in Spatiul Public Virtual, pe www.anaf.ro – de acum vei putea
depune orice declaratie.
– Dacă ai deja cont (de obicei au cont mai ales persoanele cu profesii liberale – medici, avocați,
cei cu contracte de drepturi de autor, cu venituri anterioare din alte surse), doar intri in cont si
selectezi formularul 230, unde adaugi datele noastre: Asociatia Lindenfeld, CIF: 32059804, Cont:
RO10 BACX 0000 0012 8851 7000.
– Daca nu ai cont, te înregistrezi pe site-ul ANAF și apoi depui formularul. Atenție! –
înregistrarea se face simplu, cu date de identificare și date de contact, dar este necesar să te
prezinți în termen de 10 zile la orice birou ANAF cu CI, copie CI și fișierul cu datele înscrise pe
site pentru validare. Parola îți va putea folosi de acum pentru toate depunerile online, plus că
pot merge la ORICE ANAF, nu doar cel de care aparții.

Redirecționarea in viitor, începând cu aprilie 2019
Din 2019, adică pentru veniturile realizate în 2019 şi care, în mare parte, vor reveni ONG-urilor
în 2020 se aplică procentul de 3,5% pentru toate ONG-urile, nu doar cele cu servicii sociale
licenţiate. Asta se poate face în 2 moduri:
- prin completarea formularului 230 şi depunerea lui până în martie 2020, probabil
- reţinerea de la sursă şi direcţionarea în fiecare lună a lui 2019 de către angajator la
solicitarea angajatului. Odată ce angajatul şi-a exprimat opţiunea de a direcţiona 3,5%
prin intermediul angajatorului, angajatorul este obligat să răspundă acestei solicitări şi
să redirecţioneze către organizaţia indicată de angajat. Cererea este valabilă ptr 2 ani,
iar suma se redirecţionează către aceeaşi organizaţie.
Mai mulţi angajaţi pot direcţiona către aceeaşi organizaţie (ceea ce scade comisioanele bancare
– în loc să se facă cate o plată pentru fiecare angajator către o organizaţie diferită, se fac mai
puţine tranzacţii) si o companie poate direcţiona către oricâte organizaţii doreşte. Este
recomandat ca o companie să aibă câteva organizaţii către care trimite şi angajaţii să opteze
pentru una dintre ele. Un angajat poate oricând propune o organizaţie ca beneficiară a
redirecţionării, iar angajatorul este nevoit sa respecte optiunea.

