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Preciză

 
 Administraţia Judeţeană
contribuabililor interesa
venit că începând 
ale sumelor primesc
aceste entități au
transmitere la distan
centralizatoare a 
centralizează cererile

Originalul formular
beneficiare ale sumelor
acestuia. 

Până acum, entitățile
sau prin poștă, formularele

Reamintim că, Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 
până la  3,5% din impozitul anual datorat” poate fi depus până la data de 25 
mai 2022.  

Formularul 230 „C
din impozitul anual datorat
format hârtie, direct la registratura organului fiscal, sau prin poştă. 
Formularul poate fi depus şi prin mijloace electronice de transmitere la 
distanta, potrivit legii, respectiv prin serviciul "Spaţiul privat virtual".
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ări privind completarea și depunerea formularului C230

Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce
interesați în direcţionarea a până la 3,5%

 cu veniturile realizate în anul 2021 entită
primesc formularele 230 de la persoanele 

au obligația de a transmite prin mijloace
distanță, la organul fiscal competent, formularul

 datelor cuprinse în formularul 230”
cererile primite de la contribuabili. 

relor 230, în format hârtie, se păstrează
sumelor și sunt puse la dispoziția organului

țile beneficiare ale sumelor depuneau, direct
formularele 230 , însoțite de un borderou centralizator.

Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 
până la  3,5% din impozitul anual datorat” poate fi depus până la data de 25 

Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% 
din impozitul anual datorat”  poate fi depus şi de către contribuabili  în 
format hârtie, direct la registratura organului fiscal, sau prin poştă. 
Formularul poate fi depus şi prin mijloace electronice de transmitere la 
distanta, potrivit legii, respectiv prin serviciul "Spaţiul privat virtual".

80/2022 pentru modificarea și completarea  OPANAF
privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5%

susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează
de cult, precum şi pentru acordarea de burse 

modelului şi conţinutului unor formulare publicat în
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i depunerea formularului C230 

aduce la cunoştinţa 
3,5% din impozitul pe 
entitățile beneficiare 

fizice, și, ulterior, 
mijloace electronice de 

formularul ”Situație 
230” prin care se 

păstrează de către entitățile 
organului fiscal la solicitarea 

direct la registratură 
centralizator. 

Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 
până la  3,5% din impozitul anual datorat” poate fi depus până la data de 25 

privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% 
către contribuabili  în 

format hârtie, direct la registratura organului fiscal, sau prin poştă. 
Formularul poate fi depus şi prin mijloace electronice de transmitere la 
distanta, potrivit legii, respectiv prin serviciul "Spaţiul privat virtual". 

OPANAF 15/2021 pentru 
3,5% din impozitul anual 
funcţionează în condiţiile 

private, conform legii, 
în Monitorul Oficial nr. 

Compartiment de comunicare 

       

                                                                                                  

                                                                                                                    
                                                                                                                                                                             


