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Precizări privind completarea 

 În Monitorul Oficial
modificarea și completarea
sumei reprezentând pân
nonprofit care se înfiinţeaz
pentru acordarea de burse
formulare. 
 
 Principala modificare
care le-au predat direct 
Până acum, entitățile beneficiare
formularele 230 , însoțile
 
 Din acest an, entit
persoanele fizice, și, ulterior,
electronice de transmitere
centralizatoare a datelor
primite de la contribuabili.
 Originalul cererilor
ale sumelor și sunt puse
 
  Prevederile prezentului
sumei reprezentând pân
cu anul 2021. 
 

ține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

MINISTERUL FINANȚELOR        

țională de Administrare Fiscală 

Generala Regională a Finanțelor 

ția Județeană a Finanțelor Publice Vrancea 

ri privind completarea și depunerea formularului C230

 

Oficial nr. 96/31.01.2022 a fost publicat OPANAF  80/2022
completarea  OPANAF 15/2021 pentru aprobarea procedurii

până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sus
ează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor

burse private, conform legii, precum şi a modelului

modificare constă în depunerea formularului 230 de c
 entităților beneficiare ale sumelor . 

beneficiare ale sumelor depuneau, direct la registratur
ile de un borderou centralizator. 

entitățile beneficiare ale sumelor primesc formularele
ulterior, aceste entități au obligația de a transmite,

transmitere la distanță, la organul fiscal competent, formularul
datelor cuprinse în formularul 230” prin care se centralizeaz

contribuabili. 
cererilor 230, în format hârtie, se păstrează de către entit

puse la dispoziția organului fiscal la solicitarea acestuia.

prezentului ordin se aplică pentru direcţionarea de 
până la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile

  Bdul 

Focșani

 Tel :

 Fax 

  e-mail

 ajfp.vrancea@anaf.ro 

de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

formularului C230 

80/2022 pentru 
procedurii privind stabilirea 

susţinerea entităţilor 
ilor de cult, precum şi 

modelului şi conţinutului unor 

către persoanele fizice  

registratură sau prin poștă, 

formularele 230 de la 
, prin mijloace 

formularul ”Situație 
centralizează cererile 

entitățile beneficiare 
acestuia. 

 către contribuabili a 
veniturile realizate începând 

Bdul Independenței nr. 24, 

șani 

:  +40 237.236.600 

 : +40 236.21.72.66 

mail :               
ajfp.vrancea@anaf.ro  


