
                                                      

 

Asociatia SOS Satele Copiilor Romania – Calea Floreasca 165, sector 1, cod poştal 014459, Bucureşti; Cod Fiscal: 7108752 
Tel.: 021 668 00 77 - 021 668 00 90 - Fax 021 668 00 72; E-mail: sos@sos-satelecopiilor.ro  www.sos-satelecopiilor.ro  

Înfiinţatã prin sentinţa civilã nr. 2261/26.11.1990 a Judecãtoriei Sector 1 Bucureşti; Acreditatã prima oara  prin Decizia nr. 5 / 25.10.2005  

ca furnizor de servicii sociale  

Cont donaţii: IBAN RO84BACX0000001080003013 deschis la Unicredit Bank, Sucursala Panduri 

Operator de date cu caracter personal nr. 19554 

SOS Satele Copiilor România este membrã a SOS Children’s Villages International  

 

 
 
 
 

Adresă de înaintare cerere de redirecționare impozit 
 
 
 
 
SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA cu sediul în Calea Floreasca, nr. 165, București, 
Sector 1, CIF 7108752, este persoană juridică nonprofit fiind acreditată/licențiată să 
furnizeze servicii sociale, respectiv servicii de tip rezidențial, pentru centre de consiliere 
și sprijin pentru copii și părinți și pentru un centru de zi, acreditare susținută prin 
documentul atașat. 
 
 
Prin prezenta adresă dorim să vă informăm cu privire la noile modificări legislative, 
respectiv OMFP 1931, care vin în ajutorul nostru și al persoanelor care doresc să ni se 
alăture în susținerea copiilor care au nevoie de ajutor pentru a crește frumos, sănătos și 
înconjurați de iubire. 
 
Puteți contribui fără niciun efort financiar, doar completând cererea atașată și depunând-
o la contabilitatea societății unde sunteți angajat în vederea redirecționării unei cote de 
3,5% din impozitul pe care dumneavoastră îl plătiți deja către statul român. 
 
În același timp, informăm compania că nici pentru ea această modificare nu generează 
costuri suplimentare prea mari, mai mult, dacă mai mulți angajații aleg să redirecționeze 
3,5% din impozit către SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA, compania va face un singur 
O.P. cu suma strânsă de la aceștia, deci costul va fi doar comisionul unei plăți. 
În ajutorul departamentului financiar-contabil, care se ocupă cu întocmirea și depunerea 
declarației 112, menționăm faptul că această opțiune trebuie evidențiată la E4.b. în 
D112. 
 
 
 
Vă mulțumim din suflet pentru încredere și sprijin! 
 
 

 
 
 


