
REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% !

Ce este formularul 230 și la ce folosește ? 

230 - Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5%

din impozitul anual datorat.

 

Formularul se utilizează pentru exercitarea opţiunii privind

direcţionarea unei sume pentru susţinerea entităţilor

nonprofit/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse

private, reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat

pentru perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2019.



REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% !

Cine poate utiliza acest formular ? 

Pe lângă salariați și pensionari, și cei care obțin venituri din anumite

activități independente pot utiliza acest formular, cum sunt cei care

obțin venituri din chirii. 

 

De anul acesta, cei care vor alege să redirecționeze 3,5% din

impozitul pe venit pot face acest lucru către aceeași entitate, pentru

doi ani.



REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% !

Unde găsesc formularul și cum îl completez ? 

Apasa aici pentru a descarca Formularul.

E nevoie să completezi de mână, cu majuscule, secțiunea I care

conține datele tale de identificare, 

 

Apoi, la secțiunea II, ai nevoie de datele noastre

ASOCIAȚIA FOUR CHANGE

Cod de identificare fiscală: 30064634

IBAN: RO96BRDE441SV01675824410

 

semnezi la Semnătura contribuabilului și Gata! 
 

*Datele tale cu caracter personal sunt colectate strict în vederea

campaniei de 3,5%.

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/230_OPANAF_147_2020.pdf


REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% !

Am nevoie de vreun document de la locul de muncă ? 

Nu. Nu este nevoie să atașezi Fișa Fiscală, iar suma redirecționată va

fi calculată și completată de către inspectorul fiscal.

 

Care este administrația financiară de care aparțin ? 

Administrația Financiară de care aparții este cea din localitatea de

domiciliu trecută în cartea de identitate. Iată o listă cu adresele

administrațiilor financiare.

 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm


REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% !

CUM, UNDE și până CÂND pot trimite formularul ? 

Formularul completat (prima pagină) printat și scanat sau în format

electronic, până la data de 24 iunie 2020, direct către noi, la

adresa comunicare@4change.ro urmând ca noi să le trimitem spre

ANAF 

sau

Către ANAF (până pe 30 iunie 2020) 

-prin poștă

-prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire

-îl depui direct la registratura administrației financiare de care aparții

 



REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% !

Vreau să știu mai multe despre acești 3,5%

  - Din 2020 toate organizațiile nonprofit pot primi până la 3,5% din 

 impozitul pe venit.

  - Procesul de redirecționare a celor 3,5% din impozitul pe venit este 

 gândit să ajute ONG-urile în munca lor de implementare a 

 proiectelor.

  - Aceasta este alegerea ta despre cum să fie folosiți o parte din banii       

pe care i-ai virat deja statului, ca impozit pe veniturile obținute în

2019. În cazul în care nu alegi să susții o cauză anume, întreaga sumă

va rămâne la bugetul de stat. 

  - Redirecționarea nu este obligatorie, însă astfel poți controla modul

în care este cheltuită o parte din impozitul tău pe venit, colectat de

autorități.  

     

 

 



REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% !

Pe scurt...despre noi

 Asociația Four Change (AFC) – organizație nonguvernamentală      

 înființată în anul 2012 de o serie de experți ai societatii civile 

 românești care și-au propus să producă schimbări pozitive, atât în 

 sectorul nonguvernamental, cât și în cadrul comunităților în care

 acționează.

 

 “Din pasiune pentru societatea civilă” nu este doar un

  slogan, ci motto-ul care ne ghidează în fiecare acțiune.

 

  Viziunea AFC pornește de la credința că toți oamenii ar trebui să 

 aibă acces la servicii de sănătate, justiție și protecție socială, 

 bunăstare și oportunități egale. 

     

 

 



REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% !

Nevoi adresate prin proiectele noastre

nevoia elevilor de învățare autentică, dezvoltarea creativității și a

spiritului critic, educație adaptată, centrată pe valori

nevoia părinților de a-și îmbunătăți cunoștințele și abilitățile în

domeniul dezvoltării copilului

nevoia persoanelor cu dizabilități și a celor vârstnice de a avea

acces la servicii socio-medicale

nevoia profesioniștilor din diverse domenii de a-și consolida și

adapta cunoștințele, abilitățile la cerințele în continuă

transformare ale pieței

nevoia persoanelor inactive pe piața muncii de a dobândi

cunoștințele necesare pentru integrarea mai ușoara

nevoia populației de etnie romă de a-și accesa drepturile

     

 

 



REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% !

PAȘI DE URMAT

PAS 1.  Completează formularul 230

PAS 2. Trimite-l prin scrisoare recomandată sau depune-l direct la

ANAF-ul de care aparții până la 30 iunie 2020

sau 

trimiteni-l nouă pe adresa de e-mail comunicare@4change.ro ori la

poștă/curier pe adresa Str Vlad Dracu, nr 11, bl C14, sc 3, et 5, ap 87

până la 24 iunie 2020.    

PAS 3. Gestul tău va fi înregistrat, iar banii oferiți vor fi investiți

în proiectele noastre. Acum ești ambasador al faptelor bune!

PAS 4. Poți încuraja și alți prieteni să doneze. Cu toții ne dorim o 

viață mai buna, iar schimbarea începe cu implicarea fiecăruia.

 

 



REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% !

PRIN GESTUL TĂU VEI CONTRIBUI LA

 

 ! schimbarea sistemul de educație 

 ! optimizarea conceptului de comunitate

 ! îmbunătăţirea condiţiei vârstnicului

 ! creșterea accesului grupurilor vulnerabile la piaţa muncii

 ! susţinerea dezvoltării antreprenoriatului și a formării profesionale

 

 



REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% !

Mulțumim tuturor susținătorilor pentru încredere

și suport!

 

Vă asigurăm de întreaga noastră considerație și

dorim să vă transmitem că depunem, în

continuare, toate eforturile pentru bunăstarea

comunităților în care acționăm.

 


