
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

 

 

ORDIN NR. ..... 

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la 

Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare 

 

 

în temeiul prevederilor: 

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

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- art.5 alin.(4), art.57 şi art.95 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- art.228 alin.(2) şi alin.(2
1
) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul  

 

ORDIN 

 

ART.I - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 

pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I nr.72 din 30 ianuarie 2012, se modifică după cum 

urmează: 

1. La art.1 alin.(1), lit.j) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“j) "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe 

veniturile din salarii şi asimilate salariilor, cod 14.13.04.13” 

 
2. La Anexa nr.1, formularul 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până 

la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem 



colectiv pentru domeniul locativ", cod 14.13.04.13 se modifică şi se înlocuieşte cu formularul 

prevăzut în Anexa nr.1 la prezentul ordin.  

3. La Anexa nr.2, instrucţiunile de completare a formularului 230 "Cerere privind 

destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor 

efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ", cod 14.13.04.13, 

se modifică şi se înlocuiesc cu instrucţiunile prevăzute în Anexa nr.2 la prezentul ordin. 

 
4. La Anexa nr.4 “Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de 

păstrare a formularelor”, lit.f) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„f) Denumire: "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual 

pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor (formularul 230)" 

    1. Cod: 14.13.04.13 

    2. Format: A4/t1 

    3. U/M: seturi 

    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. 

    - se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare; 

    5. Se difuzează gratuit. 

    6. Se utilizează: de către contribuabilii care au realizat venituri din salarii şi asimilate 

salariilor şi care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private 

conform legii şi solicită restituirea acestora şi/sau care optează pentru virarea unei sume 

reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se 

înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult; 

    7. Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil; 

    8. Circulă: - originalul, la organul fiscal definit prin ordin; 

      - copia, la contribuabil. 

    9. Se arhivează la dosarul contribuabilului.” 

 

ART.II - Formularul prevăzut la art.I, pct.1 se utilizează de către contribuabilii care 

dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile 

din salarii şi asimilate salariilor realizate începând cu 1 ianuarie 2014.  

 

ART.III - Anexele nr.1 - 2  fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

ART.IV - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor şi Direcţia 

generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,  



precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentului ordin. 

 

ART.V - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Emis la Bucureşti, la  ......... 

 

PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

GELU ŞTEFAN DIACONU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


