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                                        FORMULARUL 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»

 Formularul  230 se completează şi  se depune până la  data de  25 mai 2020 de către
persoanele fizice care dispun direcţionarea unei sume din impozitul anual datorat pentru:
      - susţinerea entităților nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii,
      - susţinerea unităţilor de cult,
      - acordarea de burse private.

COMPLETAREA formularului 230 prevăzut de Ordinul ANAF 614/2020
Secţiunea I  din formular se completează cu datele de identificare ale contribuabilului
Secţiunea  II se  completează  de  persoanele  fizice  care,  în  anul  2019, au  realizat  în
România venituri din :
        - salarii şi asimilate salariilor,
        - pensii,
       - activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care
impozitul se reţine la sursă,
astfel:
    a)  pentru  perioada  1 ianuarie  -  31  martie  2019 dispun asupra  destinaţiei  sumei
reprezentând:
    -  2% din impozitul pe venit aferent perioadei 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
    -  3,5% din impozitul aferent perioadei, 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;
    b) pentru perioada 1 aprilie - 31 decembrie 2019 dispun asupra destinaţie unei sume
reprezentând  până  la  3,5% din  impozitul  aferent  perioadei  pentru  susţinerea  entităţilor
nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi
pentru acordarea de burse private.
    Secţiunea III se completează de persoanele fizice care,  în perioada 1 ianuarie - 31
decembrie 2019, au realizat venituri din:
- activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit,
- drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în
sistem real,
- cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare
de cheltuieli, pentru contractele în lei (articolele123 alin.4, 123^1 alin.3 din Codul fiscal), sau pe
baza normelor de venit,
şi care dispun asupra destinaţie unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual
pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a
unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.
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�    Persoanele  fizice  care  optează  pentru  susţinerea  mai  multor  entităţi

nonprofit/unităţi  de cult, precum şi pentru acordarea de burse private completează
formularul  "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".

În această situaţie se completează corespunzător căsuţele prevăzute în formularul 230 cu
numărul anexelor completate şi depuse împreună cu acesta.

NOU! 
        Persoana fizică poate opta pentru distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul
pe  venit  datorat  pentru  aceiaşi  beneficiari pentru  o  perioadă  de  2 ani prin  bifarea  căsuţei
corespunzătoare din cerere. 
       În cazul opţiunii pentru o perioadă de 2 ani,  în anul următor persoana fizică nu mai depune
cererea, distribuirea efectuându-se de organul fiscal pentru aceiaşi beneficiari, la nivelul plafonului
admis de lege, fie în aceeaşi sumă dacă aceasta a fost completată, fie în mod egal.
         Cererea va putea fi reînnoită după expirarea perioadei de 2 ani. 

                                DEPUNEREA formularului 230
 Formularul se depune împreună cu anexele completate, după caz:
   - în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent* sau prin poştă, cu
confirmare de primire sau, 
- prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, inclusiv prin Spaţiul Privat Virtual.
* -  organul fiscal  în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau

adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care
au domiciliul fiscal în România;
   - organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără
domiciliu fiscal în România

NOTĂ!

�  În cazul formularelor 230 înregistrate la organul fiscal până la data publicării în
Monitorul Oficial al României a noului model aprobat prin  Ordinul ANAF 614/2020,
opţiunea contribuabililor  referitoare la direcţionarea unei sume din  impozitul  anual
datorat, începând cu anul 2019, rămâne valabilă.

�  Formularele 230 aprobate prin Ordinul ANAF 50/2019 şi prin Ordinul ANAF
147/2020 şi, de asemenea, de Ordinul ANAF 614/2020 pot fi completate şi depuse în
continuare la organul fiscal până la data de 25 mai 2020 inclusiv.

BAZA LEGALĂ:
- Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ANAF 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, astfel cum a fost modificat de Ordinul ANAF 614/2020 publicat în Monitorul Oficial
181 din 5 martie 2020                                                            

Material informativ elaborat la data de 06.03.2020
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