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Prin depunerea:
Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile

sociale datorate de persoanele fizice - formular 212
Cererii privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din

impozitul anual datorat - formular 230

persoanele fizice pot dispune asupra destinaţiei unei sume în cotă de până la 3,5% din impozitul pe venit anual al
anului 2021 datorat pentru:

- venituri din activităţi independente impuse în sistem real; 
                                                      [art. 123 alin. (3) Cod fiscal];
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care
venitul se determină în sistem real [art.123 alin. (3) Cod fiscal];
- venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul
se determină în sistem real; [art. 123 alin. (3) Cod fiscal];
-  venituri  din  activităţi  agricole,  din  piscicultură  şi
silvicultură impuse în sistem real [art. 123 alin. (3) Cod fiscal];
- câştiguri din transferul titlurilor de valoare, din orice alte
operaţiuni cu instrumente financiare derivate, precum şi din
transferul aurului financiar [art. 119 alin. (1), art. 123 alin. (3) Cod
fiscal];
- venituri din străinătate de aceeaşi natură cu cele obţinute
din România pentru care există dreptul de a dispune asupra
destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe
venitul datorat, după deducerea creditului fiscal. [art. 130 alin.
(7) – (9) Cod fiscal].

- venituri din salarii şi asimilate salariilor [art. 78 alin. (6), art. 82 alin. (6)
Cod fiscal]
-  venituri din pensii [art. 101 alin. (12) Cod fiscal]
- venituri din activităţi independente impuse la normă de venit; [art.
123 alin. (4) Cod fiscal]
- venituri din activităţi agricole impuse la normă de venit; [art. 123 alin.
(4) Cod fiscal]; 

- venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor
de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă; [art. 681

alin. (7) Cod fiscal]
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele
pentru care venitul se determină în sistem real (reţinere la sursă/cote
forfetare de cheltuieli); [art. 72 alin. (8), art. 721, art. 123 alin. (4) Cod fiscal]
- venituri din cedarea folosinţei bunurilor impuse la normă de venit
sau  baza cotelor forfetare de cheltuieli. [art. 123 alin. (4) Cod fiscal]
                                                                                 [art. 1231 (3) Cod fiscal]
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 Completarea şi depunerea formularului 212:
   Se  completează  secţiunea  9  „Destinația  sumei
reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul
net/câștigul  net  anual  impozabil” la  declararea  venitului
realizat Declaraţiei unice. Formularul se poate completa şi
depune şi prin împuternicit.
   În cazul susţinerii mai multor entităţi nonprofit/unităţi de
cult se completează câte o secţiune 9 pentru fiecare entitate
nonprofit/ unitate de cult beneficiară.
      Formularul se depune:
- în format hârtie, direct la registratura organului fiscal;
- prin poştă, cu confirmare de primire;
- prin intermediul  serviciului „Spaţiul privat virtual (SPV)”.
Pentru înregistrarea în SPV se accesează site-ul www.anaf.ro/
„Înregistrare în  Spaţiul  Privat  Virtual”  (colţul  din  dreapta
sus)/Persoane  Fizice  sau  la  secţiunea  Servicii  online/
Înregistrare utilizatori/ Spaţiul Privat Virtual;
-   pe  site-ul  e-guvernare.ro,  cu  semnătură  electronică
calificată.

✗ În situaţia în care contribuabilul nu poate determina
suma  ce  trebuie  virată,  rubrica  „Suma” nu  se
completează.

   

     Completarea şi depunerea formularului 230:
    Formularul se depune, împreună cu anexele completate în cazul
susţinerii mai multor entităţi nonprofit/unităţi de cult, după caz:
- în format hârtie, direct la registratura organului fiscal;
- prin poştă, cu confirmare de primire;
- prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual (SPV)”.  Pentru
înregistrarea în SPV se accesează site-ul  www.anaf.ro /„Înregistrare
în Spaţiul Privat Virtual” (colţul din dreapta sus)/Persoane Fizice sau
la  secţiunea  Servicii  online/  Înregistrare  utilizatori/  Spaţiul  Privat
Virtual;
- pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată; -
- pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

       sau
-  la  entitatea  nonprofit  care  se  înfiinţează  şi  funcţionează  în
condiţiile  legii/unitatea  de  cult  beneficiară  a  sumei,  caz în  care
entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligaţia:

✔ transmiterii  la  organul  fiscal,  prin  mijloace  electronice  de
transmitere la distanţă,   cu semnătură electronică calificată, pe
portalul e-guvernare.ro, a formularului "Situaţie centralizatoare a
datelor  cuprinse  în  formularul  230"  prin  care  centralizează
cererile primite de la contribuabili;
✔  păstrării originalului cererilor 230, în format hârtie pentru a fi
puse la dispoziţia organului fiscal la solicitarea acestuia.
   Formularul se poate completa şi depune şi prin împuternicit.
  Contribuabilii care au optat  în anul 2021, prin bifarea căsuţei
corespunzătoare pentru distribuirea sumei reprezentând până la
3,5%  din  impozitul  anual  pentru  aceiaşi  beneficiari  pentru  o
perioadă de 2 ani nu mai depun formularul 230 în anul 2022 (îl vor
depune, opţional, în anul 2023). 

✗ În situaţia în care contribuabilul nu poate determina suma ce
trebuie virată, rubrica „Suma” nu se completează.

  !!! Excepţie: Contribuabilii care realizează:
   - venituri din salarii şi asimilate salariilor, din ţară şi din străinătate
   - venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi
   - venituri realizate în baza contractelor de activitate sportivă,
     pentru  care  impozitul  se  reţine  la  sursă,  pot  opta,  cu  acordul
angajatorului  sau plătitorului de venit, printr-un înscris încheiat cu acesta,
pentru calcularea, reţinerea, declararea şi plata sumei reprezentând până la
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3,5% din impozitul  anual către beneficiari  de către  angajator/plătitor de
venit; 
 - opţiunea rămâne valabilă pe perioada prevăzută în înscrisul încheiat între
părţi, începând cu veniturile realizate în luna exercitării opţiunii, dar nu mai
mult  de  2  ani  fiscali  consecutivi,  pentru  aceiaşi  beneficiari  şi  poate  fi
reînnoită după expirarea perioadei respective;
 -  în  acest  interval  contribuabilul  poate  renunţa  la  opţiunea  privind
distribuirea sumei  reprezentând până la  3,5% din  impozitul  pe venit  sau
poate schimba beneficiarii pentru care a optat anterior.
                                                               [art. 123 alin. (4) Cod fiscal]

     Beneficiarii indemnizaţiilor prevăzute de OUG nr. 30/2020, de  OUG nr. 132/2020 sau de OUG nr. 111/2021 nu pot dispune asupra
destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizaţiilor respective, pentru susţinerea

entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

Formularele 212 şi 230 se depun, până la data de 25 mai 2022 inclusiv, la:
 - organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul 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.

Entităţile nonprofit şi unităţile de cult beneficiază de sumele respective dacă la momentul plăţii acestora de către organul fiscal sau
de către angajatorul/plătitorul de venit (în cazul în care salariatul a încheiat acord cu angajatorul/plătitorul de venit pentru virarea

sumei către beneficiari) figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. 
Sumele primite din impozitul anual datorat sunt folosite în scopul desfăşurării activităţilor nonprofit. 

                                                                                                                                                [art. 1231 alin. (2) Cod fiscal]

Consultarea existenţei entităţilor nonprofit în „Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale” se face
accesând site-ul www.anaf.ro – Servicii online – Registre - Registrul entităţilor/unităţilor de cult.

Baza legală:
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- HG  nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
-  Ordinul ANAF nr. 2127/2021  pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice";
- Ordinul ANAF nr. 15/2021 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.

Material informativ elaborat de Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili din cadrul DGRFP Braşov la data de 03.05.2022.
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