
Ajută-ne să îi susținem pe copiii din centrele de plasament să ajungă MARI!  

Cum puteți direcționa 20% din impozitul pe venit pentru viitorul lor 

 
Ajungem MARI este un program educațional complex prin care sprijinim pe termen lung copiii 
instituționalizați și din medii defavorizate să Ajungă MARI.  
   
Ajungem MARI este singurul program derulat de Asociația Lindenfeld, a demarat cu fonduri 0 în 
București în 2014 și s-a extins în 24 de județe.  Numărul copiilor a ajuns la 2200 și ne dorim să le 
rămânem alături și să le oferim cât mai multe oportunități.   
   
1600 de voluntari îi vizitează săptămânal pe copii în centrele de plasament pentru a-i ajuta să 
învețe, dar încearcă să le și arate lumea din afară centrelor prin ieșiri educative, excursii sau vizite de 
orientare profesională în diferite locuri de muncă.   
   
Lucrăm cu copii care au suferit traume profunde și care au nevoie de încurajare, susținere, educație 
și motivare permanentă pentru a ajunge MARI, a prinde încredere în ei și a reuși să se integreze în 
societate.   
     
Puteți susține Ajungem MARI în mod gratuit, direcționând 20% din impozitul pe venit printr-un 
simplu contract de sponsorizare și transferând sumă până la data de 31.12.2019.   

Cum directionați impozitul pe VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR: 

 Calculați suma cu care puteți sponsoriza. Suma deductibila nu poate depăși 20% din 
impozitul pe venit (3%) 

 Încheiați contractul de sponsorizare cu asociația și transferati suma sponsorizată până la 31 
decembrie 2019 (în contul asociatiei sau cash, cu chitanță).  

 Depuneți declarația 107, recapitulativă, în care evidentiați persoanele juridice și sumele 
sponsorizate, până pe 25 ianuarie 2020. De asemenea, în declarația 100 suma impozitului 
declarat și datorat bugetului de stat se diminuează cu suma sponsorizată. 

 
Cu ajutorul dumneavoastră ne dorim să putem continua să le oferim copiilor din centre de 
plasament, pe termen lung, sprijinul de care au atât de mare nevoie.  

AICI găsiți modelul nostru de contract de sponsorizare pe care vă rugăm să îl completați și să ni-l 
trimiteți scanat pe email la adresa sponsorizari@ajungemmari.ro. Pentru a fi inclus în calculul 
impozitului pe profit pe anul acesta, contractul de sponsorizare trebuie încheiat înainte de sfârșitul 
anului calendaristic, iar plata trebuie efectuată până la 31 decembrie.   

Vă mulțumim pentru generozitatea dumnevoastră și vă stăm la dispoziție pentru orice detalii legate 
de contribuția avută in proiectele noastre! 

 

 

 

_________________________________________  



Detalii legislative 

Fondurile se deduc din sumele datorate conform art. 25, alin. 4, pct. i) din Codul Fiscal și Legii 
sponsorizării 32/1994 cu modificările și completările ulterioare. 

NOU: Începând cu 1 aprilie 2018, societățile comerciale care sunt plătitoare de impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări scad sumele aferente din impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul datorat pentru trimestrul 
în care au înregistrat cheltuielile respective. Nu mai este necesar ca organizatiile care primesc 
sponsorizarea sa fie furnizori de servicii sociale.  

NOU: Începând cu anul 2018, contribuabilii care efectuează sponsorizări au obligația de a depune 
declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor (Formularul 107), aferentă anului în care 
au înregistrat cheltuielile respective. Declarația se depune până la termenul de depunere a 
declarației anuale de impozit pe profit, respectiv până la data de 25 ianuarie a anului următor/ data 
de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozitul, în cazul 
plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.  

NOU: Din aprilie 2019, sponsorizările sunt deductibile doar dacă sunt efectuate către organizații 
înscrise în Registrul entităților/unităților de cult. Asociatia Lindenfeld este eligibilă pentru 
sponsorizări deductibile conform deciziei Administrației Sector 1 a Finanțelor Publice cu nr. 294578 
din 17.04.2019 și se regăsește în Registrul entităților/unităților de cult pe 
https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/ - cautare cu CIF-ul Asociatiei - 32059804. 
 
NOTĂ: Din 2019 persoanele fizice pot redirecționează 3,5% din impozitul pe venit prin completarea 
formularului 230 către organizații non-profit, indiferent dacă acestea sunt acreditate sau nu pentru 
servicii sociale. Tot 3,5% redirecționează și cei care au venituri din alte surse (PFA sistem real, PFA 
norme de venit, profesii liberale – medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect, chirii, câstiguri din 
investiții, drepturi de autor, activități agricole, etc.), în cadrul Declarației Unice, pe care au obligația 
legală (cu excepția PFA norme de venit) să depună la administrația financiară sau în spatiul virtual. 
 

NOTĂ: Data până la care se depun declarațiile în situații excepționale pentru microintreprinderi: 
-Contribuabilii care intră sub incidența prevederilor pentru situațiile prevăzute la art.48 alin. (3^1) și 

art.52 din Codul fiscal depun declarația până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului 

trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microintreprinderilor.  

-Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare depun declarația până la data 

depunerii situațiilor financiare.  

-Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare depun declarația până la 

închiderea perioadei impozabile.  


