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DEPUNEREA CERERII PRIVIND DESTINAȚIA
SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN
IMPOZITUL ANUAL PE VENITURILE DIN

SALARII ȘI ASIMILATE SALARIILOR PENTRU
ANUL 2015



Depunerea cererii privind destinația sumei reprezentând până la 2% din
impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor pentru anul 2015

- sesiune de asistență și îndrumare online -
11.05.2016

Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 1. Cei care sunt și salariați și PFA (sistem real) și
vor  să  direcționeze  cei  2%  către  o  asociație,
dacă vor înscrie opțiunea în D200, aceasta se va
aplica și asupra impozitului pe venitul din salarii
sau e necesar să complezeze și un D230 pentru
acestea ? 

Pentru  a  dispune  asupra  destinației  unei  sume
reprezentând  până  la  2%  din  impozitul  aferent
veniturilor  din  salarii,  pentru  susținerea  entităților
nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile
legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de
burse private, conform legii, se va completa și depune
formularul  230  -  “Cerere  privind  destinația  sumei
reprezentând  până  la  2%  din  impozitul  anual  pe
veniturile din salarii și asimilate salariilor". De asemenea
pentru  a  dispune  asupra  destinației  unei  sume
reprezentând  până  la  2%  din  impozitul  datorat  pe
venitul  net  anual  impozabil  aferent  veniturilor  din
activități independente, prin depunerea formularului 200
- "Declarație privind veniturile realizate din România", se
completează  corespunzător  cap.  III  din  formular.
Menționăm  că,  pentru  exercitarea  opțiunii  privind
destinația  unei  sume  reprezentând  2%  din  impozitul
anual  datorat,  se  depune  formularul  200  și  pentru
veniturile din activități independente care au fost impuse
pe bază de norme anuale de venit  și  pentru care nu
există obligația depunerii declarației respective.
Organul fiscal competent are obligația calculării și virării
sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat. 

2 Referitor la depunerea formularului 230. Colegii
mei  și  cu  mine  am  completat  acest  formular.
Poate  merge  o  singură  persoană  cu  toate
formularele pentru a le depune la ghișeu? Mai
trebuie  și  alte  documente  atașate,  gen  copie
carte  de  identitate?  Pentru  susținerea  unei
entitati  nonprofit/unități  de  cult,  trebuie
obligatoriu să completăm suma? 

Formularul 230 se depune de către contribuabil sau de
către împuternicitul acestuia, desemnat de contribuabil
potrivit  prevederilor  Codului  de  procedură  fiscală,
împuternicitul având obligația să depună la organul fiscal
actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată,
caz  în  care  formularul  230  se  completează  și  la
secțiunea  nr.  III.  ”Date  de  identificare  a
împuternicitului”.
În situația în care nu se cunoaște suma care poate fi
virată, nu se completează această rubrică în formular, iar
organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform
legii. 

3 Care este termenul maxim (legal) în care ANAF
"executa"/transferă  sumele  cuvenite  conform
solicitărilor  exprimate  prin  D230  și  depuse  în
25.05.2016 ? 

Virarea sumelor reprezentând până la 2% din impozitul
anual  datorat  pentru  susținerea  entităților
nonprofit/unităților  de  cult  se  face  cumulat,  lunar,  pe
măsura emiterii deciziilor de impunere anuală (în cazul
contribuabililor  care  și-au  exprimat  opțiunea  prin
formularul 200) și procesării formularelor 230 (în cazul
contribuabililor  care  și-au  exprimat  opțiunea  prin
formularul 230).
Totodată, menționăm că, potrivit Ordinului președintelui
Agenției  Naționale de Administrare Fiscală nr. 52/2012
pentru  aprobarea  modelului  și  conținutului  unor
formulare  prevăzute  la  Titlul  III  din  Codul  fiscal,  cu
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modificările  și  completările  ulterioare,  deciziile  de
impunere anuală se emit de către organul fiscal până la
data  de  15  septembrie  a  anului  următor  celui  pentru
care  se  face  impunerea  (dată  până  la  care  sunt
procesate  și  introduse  în  sistemul  de  administrare
informațiile  privind  veniturile  realizate,  aferente  anului
de impunere). 

4 Există o vre-o modalitate de a verifica/valida (cu
ANAF  sau  cu  beneficiarul  sumelor)  faptul  că
transferul s-a produs ? 

Contribuabilii  care și-au exprimat opțiunea de virare a
unei sume reprezentând 2% din impozitul anual datorat,
pot  solicita  organului  competent  să  li  se  comunice
stadiul soluționării cererilor respective.

5 Ne puteți spune procentual sau/și ce sume sunt
solicitate să fie transferate anual pentru asociații
prin declarația 200 (PFA) și  230? Deasemenea
câți  solicitanți  sunt  într-un  an  pentru  această
operațiune  (depunători  de  D230  și  D200  cu
solicitarea de directionare)? 

Aceste sesiuni de Facebook au ca obiect acordarea de
asistență  contribuabililor,  iar  informațiile  solicitate  de
dumneavoastră nu fac obiectul asistenței. Puteți formula
o astfel  de  solicitare  Serviciului  de  comunicare,  relații
publice și mass media.

6 Se  pot  depune  aceste  formulare  de  către
reprezentantul ONG-ului, pe baza unui borderou
de înaintare la organul fiscal? 

Formularul 230 se depune de către contribuabil sau de
către împuternicitul acestuia, desemnat de contribuabil
potrivit  prevederilor  Codului  de  procedură  fiscală,
împuternicitul având obligația să depună la organul fiscal
actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată,
caz  în  care  formularul  230  se  completează  și  la
secțiunea  nr.  III.  ”Date  de  identificare  a
împuternicitului”. 
Menționăm  că  acest  formular  se  poate  depune  și
electronic prin intermediul Spațiului Privat Virtual. Acesta
poate  fi  accesat  la  urmatorul  link:
https://www.anaf.ro/.../serv.../Inregistrare_persoane_fizi
ce 

Menționăm că întrebările contribuabililor au fost parțial modificate pentru o mai bună înțelegere.
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.anaf.ro%2Fanaf%2Finternet%2FANAF%2Fservicii_online%2FInregistrare_persoane_fizice&h=OAQHO7Rpb
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.anaf.ro%2Fanaf%2Finternet%2FANAF%2Fservicii_online%2FInregistrare_persoane_fizice&h=OAQHO7Rpb

