INFO:
Pentru venituri salariale sau pensii mai mari de 2.000 de ron în anul 2020.
Vei avea nevoie de datele noastre, așa că iată-le aici:
FUNDATIA PENTRU COPII RONALD McDONALD, fundatie de utilitate publica, cu sediul in Bucuresti, Sos.
Nicolae Titulescu nr. 4-8, America House, Aripa de Vest, birou nr. 4, Sector 1, inregistrata in Registrul
Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 227/B/2003, Cod de Inregistrare Fiscala 11074704, cont bancar RO60
BRDE 450S V040 0981 4500, deschis la BRD Groupe Societe Generale, reprezentata legal de Amalia
Nastase, in calitate de Presedinte si de Andreea Cioban, in calitate de Director Executiv.
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2.
3.
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Descarcă cererea de reținere la sursă și printeaz-o.
Completeaz-o cu datele tale.
Trimite cererea către departamentul de resurse umane.
Acolo se alege redirecționarea de 3,5% și se completează câmpul de ONG cu Fundația pentru
Copii Ronald McDonald și CIF 11074704.
5. Angajatorul depune declarația 112 lunar, ocazie cu care va completa manual suma deductibilă în
secțiunea ”Impozit pe veniturile din salarii și/sau asimilate salariilor”, în câmpul ”Deductibilă”.
Această sumă reprezintă totalul valorilor redirecționate de către angajații companiei respective
indiferent de ONG-ul ales. Acest calcul se poate realiza ușor din statul de salarii.
6. Angajatorul virează sumele către Fundația pentru Copii Ronald McDonald, în contul completat
de către angajat. În cazul în care sunt mai multe ONG-uri este necesar ca angajatorul să calculeze
care sunt sumele aferente fiecărui ONG (în D112 se va introduce doar valoarea totală).
DESCOPERĂ ÎN PLUS:

Dacă ești angajat și alegi această metodă, ai câteva beneficii importante:
•
•

Lunar, banii intră direct din contul companiei tale în contul asociației, lucru care ajută asociația
cu resurse lunare pentru plățile recurente.
Efortul tău rămâne minim, completezi o singură dată cererea de direcționare și opțiunea ta
poate rămâne valabilă până la 2 ani din momentul depunerii.

