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CUVÂNT ÎNAINTE
Acest ghid se adresează persoanelor fizice care intenționează să redirecționeze 2% din
impozitul pe venitul realizat în anul 2015, prin depunerea formularului 2301 „Cerere privind
destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi
asimilate salariilor”.
1. CINE POATE DEPUNE FORMULARUL 230?
Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care au realizat
venituri din salarii și asimilate salariilor în anul 2015, în următoarele situații:
1.1. optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru
susținerea entităților nonprofit2 sau a unităților de cult;
1.2. au efectuat în anul de raportare cheltuieli cu bursele private 3 și solicită restituirea
acestora.
Contribuabilii care își exercită opțiunea de virare a sumei reprezentând până la 2%
din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, pentru susținerea entităților
nonprofit sau a unităților de cult, pot solicita direcționarea acestei sume către o singură
entitate nonprofit sau unitate de cult.
2. OBȚINEREA, COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA FORMULARULUI
2.1. Obținerea formularului
Formularul poate fi obținut gratuit, accesând site-ul Agenției Naționale de
Administrare Fiscală: www.anaf.ro :
- secțiunea: ”ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI – PERSOANE FIZICE ”
- subsecțiunea: ”Despre impozite și taxe”
- rubrica: ”Formulare fiscale și ghid de completare”
În situația în care se dorește depunerea formularului 230 prin mijloace electronice de
transmitere la distanță, acesta se poate obține de pe site-ul ANAF 4, astfel:
- secțiunea ”SERVICII ON LINE”
- subsecțiunea: ”Declarații electronice”
- rubrica: ”Descărcare declarații”.
Formularul poate fi obținut gratuit și de la sediile organelor fiscale.
2.2. Completarea formularului
Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care au realizat
venituri din salarii și asimilate salariilor în anul 2015.
În situația în care, formularul se depune de către un împuternicit desemnat de
contribuabil5, se completează și secțiunea nr. III. ”Date de identificare a împuternicitului”.
Modelul și conținutul formularului 230, precum și instrucțiunile de completare ale acestuia au fost aprobate prin Ordinul
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012, modificat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4018/2014;
2
Entități nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii;
3
Burse private, conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare;
4
Agenția Națională de Administrare Fiscală;
5
Art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Acest act
normativ poate fi vizualizat accesând următorul link:
1
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În situația în care formularul se depune sau transmite în format hârtie, acesta se
completează în două exemplare. Originalul se va păstra de către organul fiscal, copia se va
păstra de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.
2.3. Depunerea formularului
Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe
veniturile din salarii şi asimilate salariilor (formularul 230) se poate depune prin mijloace
electronice de transmitere la distanță, astfel:
A) Prin intermediul site-ului ANAF: www.anaf.ro, accesând serviciul ”Spațiu Privat Virtual”
Serviciul ”Spațiu Privat Virtual” este un serviciu gratuit și este disponibil persoanelor
fizice române din toată ţara. Acest serviciu poate fi accesat prin autentificarea cu:
a) credențiale6 de tip ”nume utilizator” și ”parolă” însoțite de coduri de autentificare de unică
folosință ”OTP”
b) certificat digital calificat.
Înregistrarea pentru obținerea credențialelor, se efectuează pe site-ul ANAF, prin
completarea unor informații necesare identificării contribuabililor.
Pentru a se înregistra ca utilizatori, contribuabilii vor accesa link-ul: Înregistrare
persoane fizice. În situația în care contribuabilii sunt deja înregistrați, aceștia vor accesa linkul: https://pfinternet.anaf.ro.
B) Prin internediul portalului www.e-guvernare.ro, prin utilizarea unui certificat digital
calificat
C) În format hârtie, la registratura organului fiscal competent
D) Prin poștă cu confirmare de primire.
3. TERMENUL DE DEPUNERE
Pentru anul fiscal 2015, formularul 230 se depune până la data de 25 mai a anului
următor celui de realizare a venitului, respectiv până la data de 25 mai 2016 .
4. DEPUNEREA FORMULARULUI 230 DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE CARE
REALIZEAZĂ VENITURI DIN SALARII ŞI ASIMILATE SALARIILOR ȘI AU
EFECTUAT ÎN ANUL DE RAPORTARE CHELTUIELI PENTRU ACORDAREA DE BURSE
PRIVATE ŞI SOLICITĂ RESTITUIREA ACESTORA
Contribuabilii care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor și au efectuat în
anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, în conformitate cu Legea
nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită
restituirea acestora vor completa datele înscrise în formular în secțiunea II, punctul 1 ”Bursa
privată”.
În formular se vor completa în mod corespunzător următoarele informații:
- ”Contract nr./data” - numărul şi data contractului privind acordarea bursei private;

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_cu_norme_2016.htm;
Ordinul Ministerului Finanțelor publice nr. 1154 din 1 septembrie 2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace
electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice
6
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- ”Sumă plătită” - suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa
privată;
- ”Documente de plată nr./data” - numărul şi data documentelor care atestă plata bursei
private.
Contractul privind acordarea bursei private şi documentele care atestă plata bursei se
prezintă în original şi în copie. Organul fiscal păstrează copiile documentelor după ce verifică
conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poştă, documentele
de mai sus se anexează în copie.
În situația în care declarația se va transmite prin intermediul serviciului ”Spațiu Privat
Virtual” sau prin portalul www.e-guvernare.ro , documentele justificative se vor anexa în
format ”ZIP”.
5. DEPUNEREA FORMULARULUI 230 DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE CARE
REALIZEAZĂ VENITURI DIN SALARII ŞI ASIMILATE SALARIILOR ȘI CARE
OPTEAZĂ PENTRU VIRAREA UNEI SUME REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN
IMPOZITUL ANUAL, PENTRU SUSȚINEREA ENTITĂȚILOR NONPROFIT CARE SE
ÎNFIINȚEAZĂ ŞI FUNCȚIONEAZĂ ÎN CONDIȚIILE LEGII SAU UNITĂȚILOR DE
CULT
Contribuabilii care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor și care optează
pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea
entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii sau unităților de cult,
vor completa datele înscrise în formular în secțiunea II, punctul 2 ”Susținerea unei entități
nonprofit/unități de cult”.
În formular se vor completa în mod corespunzător următoarele informații:
- ”Denumire entitate nonprofit/unitate de cult” denumirea completă a entității nonprofit/
unității de cult;
- ”Cod de identificare fiscală a entității nonprofit /unității de cult” codul de identificare fiscală
a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei;
- ”Cont bancar (IBAN)” - codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult;
- ”Sumă” - suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de
cult.
În situația în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va
completa rubrica ”Suma”, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă,
conform legii.
Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu
suma platită pentru bursa privată depăşeşte plafonul de 2% din impozitul anual, atunci
suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile
efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.
6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE


accesând pagina de Internet www.anaf.ro



telefonic, la Biroul central de asistenţă telefonică a contribuabililor - Call Center, la
numărul de telefon: 031.403.91.60;



compartimentele de asistență pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale
teritoriale.
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MODEL de completare a FORMULARULUI 230 – BURSĂ PRIVATĂ
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