
Redirectioneaza impozitul tau pe venit pentru viitorul copiilor din centrele de plasament! 

Informații despre mecanismul 3.5% 

 

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, sa creada in fortele lor si ca pot avea un viitor mai bun. 

Programul educational Ajungem MARI al Asociatiei Lindenfeld sustine 2500 de copii din centrele de 

plasament din Bucuresti si 24 de judete prin mai multe activitati saptamanale: sedinte de pregatire 

scolara cu peste 1600 de voluntari, iesiri educative, excursii, cursuri vocationale, terapie, logopedie, 

consiliere vocationala, tabere de dezvoltare personala, cursuri de calificare etc. 

 

E simplu și GRATUIT să ajuți! 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! 

1. Descarci formularul 

Poti opta sa completezi varianta pentru 2 ani (ideal, pentru ca ajuta organizatia sa isi previzioneze 

incasarile pentru a aloca fondurile pe proiecte) sau pentru 1 an  

2. Completezi Formularul 230 (dureaza 2 minute) 

Poti opta pentru redirectionarea pentru 1 an (2019) sau 2 ani (2019 + 2020). Completezi sectiunea I si 

semnatura contribuabil. E de preferat sa completezi toate datele de contact pentru verificarea de 

catre ANAF – vor trimite notificari fiecarei persoane pentru a se asigura ca este formularul corect. 

3. Apoi formularul trebuie sa ajunga la ANAF in original pana la 15 martie: 

Cea mai simpla VARIANTA de transmitere a formularului este prin organizatia sustinuta care colecteaza 

formularele si le trimite la fiecare ANAF conform procedurilor. Poate 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) 

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. 

Il poti depune sau trimite si tu la ANAF: il depui fizic la ghiseu la agenția ANAF de care aparții, online in 

Spatiul Public Virtual (daca ai sau creezi cont – detalii la final) sau il trimiti prin poștă către ANAF de 

care aparţii, obligatoriu cu confirmare de primire – vezi aici lista agentiilor ANAF. 

 

 

 

 

https://www.ajungemmari.ro/wp-content/uploads/2020/01/Form230-Ajungem-MARI-2020.pdf
1.%09https:/www.ajungemmari.ro/wp-content/uploads/2020/01/Form230-AjungemMARI-1an.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm


 

 

Formularul 230/ Declaratia unica 

• 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: Persoanele care realizeaza venituri din alte surse trebuie sa depuna online 

declaratia la ANAF, conform instructiunilor de pe website-ul 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. Declaratia Unica se depune in nume propriu online in Spatiul Public Virtual. 

 

Noutati despre redirecționarea impozitului în 2020: 

- A crescut procentul de impozit redirecționat – de la 2% la 3,5%, ceea ce compenseaza pentru scaderea 

impozitului in 2019 de la 16% la 10%.  

- Termenul de depunere este 25 mai (initial a fost anuntat 15 martie) 

- Contribuabilii pot opta pentru redirectionarea impozitului aferent unui an (2019) sau pentru 2 ani 

(2019 si 2020). ANAF va redirectiona automat anul viitor. 

Suma redirectionata NU SE COMPLETEAZA pe formular. Iata un exemplu de calcul: la un venit net de 

2000 de lei/ lună, suma care revine asociației este de 91 de lei pe an; la un venit net de 2500 de lei/ 

lună, suma redirecționată este de 117 de lei/an. Suma se calculează de către ANAF în limita a 300 lei.  

 

Reținerea la sursă începând cu aprilie 2019 – angajatorul poate vira direct ONG-ului 

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 pentru 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. 


