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                   SUSŢINEREA ENTITĂŢILOR NON PROFIT, A UNITĂŢILOR DE CULT şi ACORDAREA DE BURSE PRIVATE 
                                              DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE CARE REALIZEAZĂ VENITURI IMPOZABILE

                                             Persoanele fizice care realizează:                  pentru anul 2018
- veniturile din activităţi independente realizate
în baza contractelor de activitate sportivă, po-
trivit legii;
- venituri din activităţi independente,
-  venituri  drepturi  de  proprietate  intelectuală
plătite  de  persoane  juridice  sau  alte  entităţi
care au obligaţia de a conduce evidenţă con-
tabilă,
- venituri din cedarea folosinţei bunurilor,
-  venituri  din  activităţi  agricole,  silvicultură  şi
piscicultură,
-  câştiguri  din  transferul  titlurilor  de  valoare,
din  orice  alte  operaţiuni  cu  instrumente
financiare,  inclusiv  instrumente  financiare
derivate,  precum  şi  din  transferul  aurului
financiar
[articolele 68^1 alin. (7), (8), 123 alin. (3) din Codul
fiscal] 

-  venituri  din  salarii  şi  asimilate
salariilor,
 -  venituri  sub  formă  de  salarii  şi
asimilate  salariilor  din  străinătate
obţinute  de  persoane  care  îşi
desfăşoară activitatea în România şi
venituri  din  salarii,  ca  urmare  a
activităţii  desfăşurate  la  misiunile
diplomatice  şi  posturile  consulare
acreditate în România,
- venituri din pensii 
[articolele  79,  82  alin.  (6),  102, din
Codul fiscal]

pot dispune asupra destinaţiei unei sume din im-
pozitul pe venit astfel:

a) în cotă de 2% pentru:
-  susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţea-
ză şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor
de cult, 
- acordarea de burse private, conform legii; sau

 b) în cotă de 3,5% 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.         
 [articolele 68^1 alin. (7),  72. alin. (8), 79, 82 alin. (6)
102, 123, din Codul fiscal]

depun DECLARAŢIA UNICĂ până la data de
31 iulie 2019

Depun formularul 230 până la data
de 31 iulie 2019

Contribuabilii care au realizat venituri din: activităţi independente/activităţi agricole, impuşi pe bază de normă de venit,
cedarea folosinţei bunurilor, drepturi de proprietate intelectuală de la entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, 
care nu au obligaţia depunerii declaraţiei unice,  precum şi cei care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la alţi
plătitori decât entităţile care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, pot dispune asupra destinaţiei unei sume din impozitul datorat
pe venitul anual, prin depunerea pe cale electronică a DECLARAŢIEI UNICE până la data de 31 iulie 2019

[articolul 123 alin. (4) din Codul fiscal ]

1



Completarea şi depunerea formularului 230
 Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit  Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală.
 Contribuabilii care optează pentru direcţionarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul pe venit pentru susţinerea mai multor 
entităţi nonprofit/unităţi de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, completează în mod corespunzător formularul Anexă la 
formularul 230.
  Formularul se depune, împreună cu anexele completate, după caz:
- în format hârtie, direct la registratura organului fiscal în mod individual sau prin intermediul unei alte persoane, pe bază de borderou;
- prin poştă, cu confirmare de primire în mod individual sau prin intermediul unei alte persoane pe bază de borderou;
- prin mijloace electronice de transmitere la distanţă pa baza unui certificat calificat sau prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”.

Începând cu data de 1 aprilie 2019,
persoanele fizice pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit  pentru susţinerea entităţilor nonprofit
care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private prin completarea şi depunerea
formularului 230 sau a  DECLARAŢIEI UNICE, după caz, până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a veniturilor.

           Pot opta  pentru calcularea, reţinerea, declararea şi plata sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit reţinut la sursă, de plătitorul
de venit cu acordul acestuia, printr-un înscris încheiat în acest sens, contribuabilii care:

- realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000,
- realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală plătite de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evi-

denţă contabilă,
- realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor,

- îşi desfăşoară activitatea în România şi care obţin venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate, precum şi persoanele fizice
române care obţin venituri din salarii, ca urmare a activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România.

           Entităţile nonprofit şi unităţile de cult, beneficiază de sumele respective dacă la momentul plăţii acestora de către organul fiscal
sau angajatorul/plătitorul de venit, figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzute
la art. 25 alin. (4^1) din Codul fiscal.  
           Registrul entităţilor/unităţilor de cult  se organizează de A.N.A.F., este public şi se afişează pe site-ul A.N.A.F. 

Înscrierea  în  Registru se  realizează  pe  baza  solicitării  entităţii,  dacă  sunt  îndeplinite  cumulativ,  la  data  depunerii  cererii,
următoarele condiţii:
           a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;
           b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;
           c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
           d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;
          e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală
                                                                                                                                    [articolul 123^1 din Codul fiscal introdus de Legea 30/2019]
BAZA LEGALĂ: Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OUG 15/2019 pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial 204/14.03.2019;
Ordinul ANAF 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
datorate de persoanele fizice"; Ordinul ANAF 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat
pentru susţinerea entităţilor nonprofit, a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private sau a sumei de 3,5% 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

               Material informativ elaborat la data de 08.04.2019
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