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Referat de aprobare 
 
a proiectului de ordin 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 
 
 
 
 

În Monitorul Oficial al României, Partea I nr.44 din 22 ianuarie 2020 a fost publicat 
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 şi pentru acordarea de burse private, conform 
legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. 

Prin actul normativ menționat mai sus au fost aprobate modelul, conținutul și 
instrucțiunile de completare a formularului 230 "Cerere privind destinaţia sumei 
reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat", precum și modelul și conținutul 
unor formulare utilizate în procesul de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din 
impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și 
pentru acordarea de burse private. 

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.147/2020 a fost 
emis în temeiul art.123^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, introdus prin Legea 
nr.30/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2018 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri 
fiscal-bugetare. 

Potrivit prevederilor art.VI lit.e) din Legea nr.30/2019, prevederile 123^1 se aplică 
începând cu data de 1 aprilie 2019. 

Ca urmare a modificărilor legislative menționate, a fost extinsă utilizarea cererii 
pentru direcționarea unei sume din impozitul pe venit. Astfel, formularul poate fi utilizat de 
contribuabilii persoane fizice, care au realizat în anul 2019, venituri din:  

a) salarii și asimilate salariilor; 
b) pensii; 
c) activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, 

pentru care impozitul se reține la sursă; 
d) activități independente impuse pe bază de normă de venit; 
e) activități agricole impuse pe bază de normă de venit; 
f) cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor 

forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit; 
g) drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se 

determină în sistem real. 
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Totodată, având în vedere prevederile art.VI din Legea nr.30/2019,  contribuabilii 
care au realizat, în anul 2019, venituri din salarii și din pensii, precum și din activități 
independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pot exercita opțiunea 
privind direcționarea unei sume din impozitul pe venit, după cum urmează: 

a) pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2019, inclusiv, solicitarea direcționării 
unei sume din impozitul datorat aferent acestei perioade, se efectuează prin completarea 
și depunerea formularului 230 ”Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 
3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”, aprobat prin Ordinul 
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.50/2019, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.40 din data de 15.01.2019; 

b) pentru perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2019, inclusiv, solicitarea direcționării 
unei sume din impozitul datorat aferent acestei perioade, se efectuează prin completarea 
și depunerea formularului 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 
3,5% din impozitul anual datorat”, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală nr.147/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.44 din data de 22.01.2020. 

 
În același timp, contribuabilii care au realizat, în anul 2019, venituri din activități 

independente impuse pe bază de normă de venit, activități agricole impuse pe bază de 
normă de venit, cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza 
cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, precum și din drepturi de 
proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem 
real, pot solicita direcționarea unei sume din impozitul anual datorat prin completarea și 
depunerea noului formular pentru întreaga perioadă a anului 2019. 

Acest mod de organizare a activității de declarare a fost generat de felul în care 
sunt formulate în Legea nr.30/2019 dispozițiile tranzitorii pentru intrarea în vigoare a 
noului sistem. 

Cu toate că, în procesul de consultare publică, au fost primite unele propuneri 
referitoare la proiectul de ordin, niciun contribuabil nu a ridicat problema depunerii, 
pentru anul fiscal 2019, a două formulare 230 distincte. 

Însă, după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial al României, când au 
început să se completeze și să fie depuse formularele 230, au fost primite semnale de la 
contribuabili cu privire la faptul că existența a două formulare 230 pentru același an fiscal 
crează confuzie și îngreunează procesul de direcționare a unei sume din impozitul pe 
venit. 

Ca urmare,  pentru a veni în sprijinul contribuabililor, precum și pentru o mai bună 
gestionare de către organul fiscal a formularelor 230 depuse pentru anul 2019, se 
propune  preluarea informațiilor relevante din cele două formulare 230.   

 
Prin proiectul de ordin se propune aprobarea modelului și conținutului unor 

formulare utilizate în procesul de stabilire a unei sume din impozitul anual datorat pentru 
susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și/sau pentru acordarea de burse 
private: 

 Formularul 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% 
din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii/Cerere privind destinația 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 și 
din pensii/Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual 
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datorat", rezultat din preluarea informațiilor relevante din cele două formulare 230 care se 
depun în prezent. 

 ”Notificare privind direcționarea unei sume din impozitul anual datorat 
pentru susținerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult”, care cuprinde informațiile 
rezultate din comasarea notificărilor aprobate prin Ordinele președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr.50/2019 și nr.147/2020. 

 
De asemenea, având în vedere că noul formular este rezultat din preluarea 

informațiilor relevante cuprinse în formularele aprobate prin Ordinele președintelui 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.50/2019 și nr.147/2020, formulare care au 
fost deja completate de unii contribuabili, se propune stabilirea unor dispoziții tranzitorii: 

 
a) Pentru formularele 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; 

b) Formularele 230 aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr.50/2019 și prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală nr.147/2020 pot fi completate și depuse la organul fiscal central 
competent până la data de 25 mai 2020, inclusiv. 

   
 
 
 
 
 
 


