
 

 

Anexa nr.7 

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a 

formularelor 

 

a) Denumire: "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% 

din impozitul anual datorat" (formularul 230) 

    1. Cod: 14.13.04.13 

    2. Format: A4/t1 

     3. Caracteristici de tipărire: 

    - se tipăreşte pe o singură faţă; 

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

   4. Se difuzează gratuit. 

     5. Se utilizează de către contribuabilii care au realizat venituri din activităţi 

independente/ activităţi agricole, impuși pe bază de normă de venit, venituri din activităţi 

independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se 

reține la sursă, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru 

care venitul net se determină în sistem real, venituri din cedarea folosinței bunurilor 

pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza 

normelor de venit, venituri din salarii și asimilate salariilor şi/sau venituri din pensii şi 

care optează pentru virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual, pentru 

susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau 

unităţilor de cult, şi/sau care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea 

de burse private conform legii şi solicită restituirea acestora. 

   6. Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil sau împuternicitul acestuia, 

după caz. 

  7. Circulă: 

    - originalul, la organul fiscal central competent; 

    - copia, la contribuabil. 

   8. Se arhivează la dosarul contribuabilului. 

 



 

 

b) Denumire: "Anexa nr.... la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând 

până la 3,5% din impozitul anual datorat" 

1. Cod: 14.13.04.13 

2. Format: A4/t1 

3. Se difuzează gratuit. 

4. Se utilizează de către contribuabilii care au realizat venituri din activităţi 

independente/ activităţi agricole, impuși pe bază de normă de venit, venituri din activităţi 

independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se 

reține la sursă, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru 

care venitul net se determină în sistem real, venituri din cedarea folosinței bunurilor 

pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza 

normelor de venit, venituri din salarii și asimilate salariilor şi/sau venituri din pensii şi 

care optează pentru virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual, pentru 

susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau 

unităţilor de cult, şi/sau care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea 

de burse private conform legii şi solicită restituirea acestora. 

 5. Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul 

acestuia, după caz. 

6. Circulă: - originalul, la organul fiscal central competent, împreună cu 

formularul 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul 

anual datorat"; 

             - copia, la contribuabil. 

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului. 

 

c) Denumire: "Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 

3,5% din impozitul anual datorat, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților 

de cult" 

1. Format: A4/t2 

2. Caracteristici de tipărire: - se tipărește pe ambele fețe; 

 - se poate utiliza și echipament informatic pentru completare şi editare. 

3. Se difuzează gratuit. 



 

 

 

4. Se utilizează în scopul înştiinţării contribuabililor cu privire la opțiunea 

acestora privind direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual 

datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, pentru următoarele 

situații: 

a) în cazul în care formularul 230 a fost depus, în format hârtie pe bază de 

borderou; 

b) în cazul în care au fost constatate erori. 

5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal central competent. 

     6. Circulă: - un exemplar, la organul fiscal central competent; 

                              - un exemplar la contribuabil. 

7. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. 

   

d) Denumire: ”Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din 

impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de 

cult” 

1. Format: A4/t1 

    2. Caracteristici de tipărire:  - se tipăreşte pe o singură faţă; 

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

3. Se difuzează gratuit. 

   4. Se emite în situația în care, suma reprezentând până la 3,5% din impozitul 

anual datorat a fost virată în mod necuvenit entității nonprofit/unității de cult. 

 5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent 

pentru primirea și procesarea formularului 230. 

6. Circulă: - un exemplar, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoanele 

fizice își au domiciliul fiscal; 

                    - un exemplar, la organul fiscal central competent. 

            7. Se arhivează la organul fiscal central competent. 

 

 



 

 

e) Denumire: "Decizie privind recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% 

din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților 

de cult" (formularul 258) 

     1. Format: A4/t1 

     2. Caracteristici de tipărire: - se tipăreşte pe o singură față; 

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

3. Se difuzează gratuit. 

    4. Se emite în situația în care, suma reprezentând până la 3,5% din impozitul 

anual datorat a fost virată în mod necuvenit entității nonprofit/unității de cult. 

 5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent 

pentru primirea și procesarea formularului 230. 

    6. Circulă: - un exemplar, la organul fiscal central competent;  

                   - un exemplar, la entitatea nonprofit/unitatea de cult.      

7. Se arhivează la dosarul entității nonprofit/unității de cult, împreună cu referatul 

de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod 

necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult. 

 

f) Denumire: "Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele 

private" (formular 255) 

     1. Cod: 14.13.02.13/b 

     2. Format: A4/t2 

     3. Caracteristicile de tipărire: 

     - se tipăreşte pe ambele feţe; 

     - se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu 

adaptări adecvate situaţiei contribuabilului. 

     4. Se difuzează: gratuit. 

     5. Se utilizează: la stabilirea de către organul fiscal central competent a 

cheltuielilor admise cu bursele private în limita sumei reprezentând până la 3,5% din 

impozitul anual datorat. 

     6. Se întocmeşte: 

    - în două exemplare, de organul fiscal central competent. 



 

 

     7. Circulă: 

    - un exemplar, la organul fiscal central competent; 

    - un exemplar, la contribuabil/împuternicitul acestuia. 

     8. Se arhivează: la dosarul contribuabilului. 


