
    

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 

ORDIN nr. ..... 
 

pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei 

reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se 

înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de 

burse private, conform legii sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat 

pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii 

sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, precum și a 

modelului și conținutului unor formulare 

 
        Având în vedere dispozițiile art.68^1 alin.(10), art.72 alin.(12), art.79 alin.(3), 

art.82 alin.(7), art.102 alin.(3), art.123 alin.(6) din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pct.45 din normele metodologice date în 

aplicarea art.130 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.1/2016, cu modificările și completările ulterioare, art.100 din Legea 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin 

adresa nr...................... din data de ........................., 

 În temeiul prevederilor art.5 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare, ale art.342 alin.(1) din Legea nr.207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum și 

ale art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare, 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul  

 

ORDIN 

 

 Art.1 - Se aprobă "Procedura privind stabilirea de către organul fiscal central a 

sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit 

care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru 



    

 

acordarea de burse private, conform legii sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul 

anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt 

furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile 

legii", prevăzută în anexa nr.1. 

 Art.2 – (1) Se aprobă modelul, conţinutul și instrucțiunile de completare a 

formularului 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din 

impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii" și "Anexa nr.... la Cererea privind 

destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi 

din pensii", prevăzute în anexa nr.2. 

 (2) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: 

a) ”Notificare privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul 

anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităţilor 

nonprofit/unităţilor de cult”, prevăzut în anexa nr.3; 

b) ”Referat de stabilire a sumei reprezentând 2%  sau 3,5% din impozitul anual pe 

veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților 

de cult”, prevăzut în anexa nr.4; 

c) 258 “Decizie privind recuperarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din 

impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, virată în mod necuvenit entităților 

nonprofit/unităților de cult”, prevăzut în anexa nr.5; 

d) 255 “Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private”, 

prevăzut în anexa nr.6. 

Art.3 - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a 

formularelor de la art.2 alin.(1) și alin.(2) sunt prevăzute în anexa nr.7. 

 Art.4 - Anexele nr.1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.5 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul 

președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1003/2018 pentru aprobarea 

Procedurii privind procesarea formularelor 230 "Cerere privind destinaţia sumei 

reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii", 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.316 din 11 aprilie 2018. 

 Art.6 - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor din cadrul 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, direcţiile generale regionale ale finanţelor 



    

 

publice, precum şi unitățile fiscale subordonate acestora, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentului ordin. 

Art.7 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

  

Emis la Bucureşti, la  ..........................2019 
 
 

PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ, 

 

 MIHAELA TRICULESCU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


