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MINISTERUL FINANȚELOR        

Agenția Națională de Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a  
Finanţelor Publice - Craiova 
Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Olt 
 

OTG DEX   2.790/31.03.2022 

              
 Modificări şi completări aduse formularului 230  

”Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual 
datorat” 

 

          Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt informează contribuabilii că în 
Monitorul Oficial nr. 96/31.01.2022 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală nr. 80/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului 
preşedintelui ANAF nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei 
reprezentand până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor 
nonprofit care se infiinţează 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. 
 Ordinul menţionat  vizează, în principal, următoarele:   
- în situaţia în care contribuabilii au optat pentru depunerea formularului 230 la entitatea 
nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei, entitatea nonprofit/unitatea de cult are 
obligaţia de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, la organul 
fiscal competent formularul ”Situaţie centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 
230” prin care centralizează  cererile 230 primite de la contribuabili;   
- în această situaţie originalul cererilor 230, în format hârtie, se păstrează de către 
entităţile nonprofit/unităţile de cult şi sunt puse la dispoziţia organului fiscal la solicitarea 
acestuia; 
- formularul ”Situaţie centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230” se transmite 
de către entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei până la data de 25 mai 
inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancţiunea decăderii; 
- prevederile Ordinului preşedintelui A.N.A.F nr. 80/2022 se aplică pentru direcţionarea de 
către contribuabili a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe 
veniturile realizate începând cu anul 2021. 
 Situaţia  centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230 se generează 
accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.htm, apăsând 
Soft A-actualizat în data de 22.03.2022, după care se alege ca persoană care completează 
formularul - “Entitate nonprofit/Unitate de cult” şi se completează datele de identificare 
a entităţii.  
 Termenul de depunere a formularului 230 “Cerere privind destinaţia sumei 
reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”, este până la data de 25 mai 2022 
inclusiv, sub sancţiunea decăderii.  
 Reamintim faptul că formularul 230 se depune de către persoanele fizice care 
optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru 
susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau 
unităţilor de cult, cât şi pentru acordarea de burse private, şi care în anul 2021 au realizat 
următoarele venituri:  
- venituri din salarii şi asimilare salariilor; 
- venituri din pensii;           
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- venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă  de 
venit; 
- venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, 
pentru care impozitul se reţine la sursă; 
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul 
net se determină în sistem real; 
- venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza 
cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit. 
  Prin organ fiscal central competent se înţelege: 
- organul fiscal central 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. Depunerea formularului 230 se 
efectuează:       
- direct la registratura organului fiscal, în mod individual; 
- prin poştă, în mod individual; 
- prin intermediul serviciului Spatiul Privat Vitual, în mod individual; 
- prin intermediul „Situaţiei centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230”, 
transmisă de către entitatea beneficiară a sumei, prin mijloace electronice de transmitere 
la distanţă (cu certificat digital prin portalul www.e-guvernare.ro). 
 Entităţile nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, precum şi 
unităţile de cult beneficiază de sumele prevăzute mai sus dacă la momentul plăţii acestora 
de către organul fiscal figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se 
acordă deduceri fiscale. 
  
 

 

 

          A.J.F.P Olt-Serviciul Asistenţă pentru contribuabili    
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