
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

 

ORDIN  nr.  

pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare 

Fiscală nr.147/2020 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până 

la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează 

şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și  pentru acordarea de 

burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare 

          

 

 

            Având în vedere dispozițiile art.5 alin.(4) și art.123^1 din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al 

Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin adresa nr........... din data de ...................,                   

 În temeiul prevederilor 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.I – Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

nr.147/2020 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 

3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi 

funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și  pentru acordarea de burse 

private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în 



Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.44 din 22 ianuarie 2020, se modifică după cum 

urmează: 

1. Articolul 2 alin.(1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

”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/Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 

până la 3,5% din impozitul anual datorat" și "Anexa nr.... la Cerere privind destinaţia sumei 

reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii/ Cerere 

privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat", prevăzute 

în anexa nr.2”. 

2. Articolul 2 alin.(2) lit.a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

     ”a) Notificare privind direcționarea unei sume din impozitul anual datorat pentru 

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

3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul conținut: 

”Art. 3 - (1) Procedura prevăzută în Anexa nr.1 se aplică pentru direcţionarea de 

către contribuabili a unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe 

veniturile realizate începând cu anul 2019, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se 

înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru 

acordarea de burse private, conform legii. 

     (2) Prin excepţie, pentru contribuabilii care au realizat venituri din salarii şi 

asimilate salariilor, din pensii, precum şi din activităţi independente realizate în baza 

contractelor de activitate sportivă, în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2019, inclusiv, şi 

solicită direcţionarea unei sume din impozitul datorat aferent acestei perioade, sunt 

aplicabile prevederile procedurii aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală nr.50/2019 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 şi a modelului şi conţinutului unor formulare, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.40 din 15 ianuarie 2019.” 

4. Anexa nr.2 se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.1 la prezentul ordin. 

5. Anexa nr.3 se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.2 la prezentul ordin. 

 

Art.II -  Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art.III - (1) În cazul formularelor 230 înregistrate la organul fiscal central 

competent până la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, 

opțiunea contribuabililor referitoare la direcționarea unei sume din impozitul anual datorat, 

începând cu anul 2019, rămâne valabilă. 

(2) Formularele 230 aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală nr.50/2019 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 şi a modelului şi conţinutului unor formulare și 

prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.147/2020 pentru 

aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul 

anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în 

condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și  pentru acordarea de burse private, conform 

legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare și, de asemenea, cele prevăzute 

de prezentul ordin pot fi completate și depuse la organul fiscal central competent până la 

data de  25 mai 2020, inclusiv. 

 

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

 

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

 

 

PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ, 

 

MIRELA CĂLUGĂREANU 

 

 

 

 

 


