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Cum arata formularul simplificat pentru
directionarea unei sume din impozitul pe venit
Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a finalizat formularul
simplificat (230) pentru directionarea unei sume din impozitul pe venit catre
entitatile non-profit sau unitatile de cult. Acesta fost pus in dezbatere publica,
scrie HotNews.ro.
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Vezi formularul aici sianexa
Cine poate completa
Formularul 230 se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care dispun
directionarea unei sume din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se
infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de
burse private, conform legii si care realizeaza urmatoarele venituri din Romania:
- venituri din salarii si asimilate salariilor;
- venituri din pensii;
- venituri din activitati independente/ activitati agricole, impuse pe baza de norma de venit;
- venituri din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, pentru

care impozitul se retine la sursa;
- venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se
determina in sistem real;
- venituri din cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor
forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.
Sectiunea II din formular se completeaza de contribuabilii care, in anul 2019, au realizat venituri
din salarii si asimilate salariilor, pensii si/sau din activitati independente realizate in baza
contractelor de activitate sportiva pentru care impozitul se retine la sursa si care dispun
directionarea unei sume din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se
infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de
burse private, dupa cum urmeaza:
• pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 inclusiv:
- dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 2% din impozitul aferent perioadei pentru
sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de
cult; sau
- dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 2% din impozitul aferent perioadei, pentru
acordarea de burse private, conform legii; sau
- dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 3,5% din impozitul aferent perioadei, pentru
sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale
acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii.
• pentru perioada 1 aprilie - 31 decembrie 2019, dispun directionarea unei sume reprezentand
pana la 3,5% din impozitul aferent perioadei pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se
infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de
burse private.
Sectiunea III se completeaza de catre contribuabilii care, in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie
2019, au realizat venituri din activitati independente/activitati agricole, impuse pe baza de norma
de venit, drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se
determina in sistem real si/sau din cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se
determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit si care dispun
directionarea unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea
entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult,
precum si pentru acordarea de burse private.
Atentie:
Persoanele fizice care opteaza pentru directionarea unei sume din impozitul anual pentru
sustinerea mai multor entitati nonprofit/unitati de cult, precum si pentru acordarea de burse
private, completeaza in mod corespunzator Anexa.
in aceasta situatie, se completeaza corespunzator casutele prevazute in formularul 230, cu
numarul anexelor completate si depuse impreuna cu acesta.
Cererea se depune impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la
registratura organului fiscal sau prin posta, cu confirmare de primire.

Cum se completeaza:
in rubrica "Anul" se inscrie anul ”2019”.
Sectiunea I"Date de identificare a contribuabilului"
in caseta "Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala" se inscrie codul numeric personal
al contribuabilului sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Agentia Nationala de
Administrare Fiscala cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz, inscriindu-se cifrele cu aliniere la
dreapta.
in rubricile "Nume" si "Prenume" se inscriu numele si prenumele contribuabilului.
Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al
contribuabilului.
Sectiunea II.A.1. "Destinatia sumei reprezentand 2% din impozitul datorat pentru sustinerea
entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult sau
pentru acordarea de burse private, conform legii"
Sectiunea se completeaza de catre persoanele fizice care au realizat in perioada 1 ianuarie – 31
martie 2019 inclusiv, venituri din salarii si asimilate salariilor, pensii si/sau din activitati
independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine
la sursa, in urmatoarele situatii, dupa caz:
• solicita virarea sumei reprezentand 2% din impozitul aferent perioadei, pentru sustinerea
entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult; sau
• au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii, si
solicita restituirea acestora.
Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult - casuta se bifeaza de catre contribuabilii care
solicita virarea sumei reprezentand 2% din impozitul aferent perioadei pentru sustinerea
entitatilor nonprofit/unitatilor de cult.
Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult - se inscrie codul de identificare
fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult pentru care se solicita virarea sumei.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se inscrie denumirea completa a entitatii
nonprofit/unitatii de cult.
Cont bancar (IBAN) - se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit/unitatii
de cult.
Suma - se completeaza cu suma solicitata de contribuabil a fi virata in contul entitatii
nonprofit/unitatii de cult.
in situatia in care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virata, nu va completa rubrica
"Suma", caz in care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii.
Bursa privata- casuta se bifeaza de catre contribuabilii care au efectuat cheltuieli in cursul anului
de raportare cu burse private conform legii si solicita restituirea acestora.
Contract nr./data - se inscriu numarul si data contractului privind acordarea bursei private.
Suma platita (lei) - se inscrie suma platita de contribuabil in cursul anului de raportare pentru
bursa privata.

Documente de plata nr./data - se inscriu numarul si data documentelor care atesta plata bursei
private.
Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, in copie cu mentiunea "conform cu
originalul", contractul privind bursa privata, precum si documentele de plata pentru aceste burse.
Sectiunea II.A.2. "Destinatia sumei reprezentand 3,5% din impozitul datorat pentru sustinerea
entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel
putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii"
Sectiunea se completeaza de catre persoanele fizice care au realizat in perioada 1 ianuarie – 31
martie 2019 inclusiv, venituri din salarii si asimilate salariilor, pensii si/sau din activitati
independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine
la sursa si care dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 3,5% din impozitul aferent
perioadei pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii
sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult furnizoare de servicii sociale acreditata cu cel putin un
serviciu social licentiat - se inscrie denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult care
este furnizoare de servicii sociale acreditata cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile
legii.
Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult - se inscrie codul de identificare
fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult pentru care se solicita virarea sumei.
Cont bancar (IBAN) - se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit/unitatii
de cult.
Suma - se completeaza cu suma solicitata de contribuabil a fi virata in contul entitatii
nonprofit/unitatii de cult.
in situatia in care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virata, nu va completa rubrica
"Suma", caz in care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii.
Sectiunea II.B. "Destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul datorat pentru
perioada 1 aprilie - 31 decembrie 2019, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza
si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse
private, conform legii”
Sectiunea se completeaza de catre persoanele fizice care au realizat in perioada 1 aprilie –
31decembrie 2019 inclusiv, venituri din salarii si asimilate salariilor, pensii si/sau din activitati
independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine
la sursa si care dispun asupra destinatiei sumei
reprezentand pana la 3,5% din impozitul aferent perioadei pentru sustinerea entitatilor nonprofit
si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burde private, potrivit legii.
Bursa privata - casuta se bifeaza de catre contribuabilii care au efectuat cheltuieli in cursul anului
de raportare cu burse private conform legii si solicita restituirea acestora.
Contract nr./data - se inscriu numarul si data contractului privind acordarea bursei private.

Suma platita (lei) - se inscrie suma platita de contribuabil in cursul anului de raportare pentru
bursa privata.
Documente de plata nr./data - se inscriu numarul si data documentelor care atesta plata bursei
private.
Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, in copie cu mentiunea "conform cu
originalul", contractul privind bursa privata, precum si documentele de plata pentru aceste burse.
Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult - casuta se bifeaza de catre contribuabilii care
solicita virarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor
nonprofit/unitatilor de cult.
Casuta ”Optiune privind distribuirea sumei pentru o perioada de 1 an”- se bifeaza in cazul in care
contribuabilul solicita prin cerere distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe
venit datorat pentru acelasi beneficiar pentru o perioada de 1 an.
Casuta ”Optiune privind distribuirea sumei pentru o perioada de 2 ani”- se bifeaza in cazul in care
contribuabilul solicita prin cerere distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe
venit datorat pentru acelasi beneficiar pentru o perioada de 2 ani. Solicitarea poate fi reinnoita
dupa expirarea perioadei de 2 ani.
Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult - se inscrie codul de identificare
fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult pentru care se solicita virarea sumei.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se inscrie denumirea completa a entitatii
nonprofit/unitatii de cult.
Cont bancar (IBAN) - se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit/unitatii
de cult.
Suma - se completeaza cu suma solicitata de contribuabil a fi virata in contul entitatii
nonprofit/unitatii de cult.
in situatia in care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virata, nu va completa rubrica
"Suma", caz in care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii.
Daca suma solicitata a se vira catre entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulata cu suma platita
pentru bursa privata depaseste plafonul de 3,5% din impozitul datorat aferent perioadei, atunci
suma luata in calcul este limitata la nivelul acestui plafon, avand prioritate cheltuielile efectuate in
cursul anului de raportare cu bursa privata.
Sectiunea III "Optiunea privind directionarea unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul
anual datorat pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019, pentru sustinerea entitatilor
nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si
pentru acordarea de burse private, conform legii”
Sectiunea se completeaza de catre persoanele fizice care au realizat in perioada 1 ianuarie – 31
decembrie 2019 inclusiv, venituri din activitati independente/activitati agricole, impuse pe baza de
norma de venit, drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se

determina in sistem real si/sau din cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se
determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit si care dispun
directionarea
unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit
care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru
acordarea de burse private.
Bursa privata - casuta se bifeaza de catre contribuabilii care au efectuat cheltuieli in cursul anului
de raportare cu burse private conform legii si solicita restituirea acestora.
Contract nr./data - se inscriu numarul si data contractului privind acordarea bursei private.
Suma platita (lei) - se inscrie suma platita de contribuabil in cursul anului de raportare pentru
bursa privata.
Documente de plata nr./data - se inscriu numarul si data documentelor care atesta plata bursei
private.
Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, in copie cu mentiunea "conform cu
originalul", contractul privind bursa privata, precum si documentele de plata pentru aceste burse.
Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult - casuta se bifeaza de catre contribuabilii care
solicita virarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor
nonprofit/unitatilor de cult.
Casuta ”Optiune privind distribuirea sumei pentru o perioada de 1 an”- se bifeaza in cazul in care
contribuabilul solicita prin cerere distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe
venit datorat pentru acelasi beneficiar pentru o perioada de 1 an.
Casuta ”Optiune privind distribuirea sumei pentru o perioada de 2 ani”- se bifeaza in cazul in care
contribuabilul solicita prin cerere distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe
venit datorat pentru acelasi beneficiar pentru o perioada de 2 ani. Solicitarea poate fi reinnoita
dupa expirarea perioadei de 2 ani.
Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult - se inscrie codul de identificare
fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult pentru care se solicita virarea sumei.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se inscrie denumirea completa a entitatii
nonprofit/unitatii de cult.
Cont bancar (IBAN) - se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit/unitatii
de cult.
Suma - se completeaza cu suma solicitata de contribuabil a fi virata in contul entitatii
nonprofit/unitatii de cult.
in situatia in care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virata, nu va completa rubrica
"Suma", caz in care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii.

Daca suma solicitata a se vira catre entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulata cu suma platita
pentru bursa privata depaseste plafonul de 3,5% din impozitul anual, atunci suma totala luata in
calcul este limitata la nivelul acestui plafon, avand prioritate cheltuielile efectuate in cursul anului
de raportare cu bursa privata.
Sectiunea IV "Date de identificare a imputernicitului"
Se completeaza numai in cazul in care directionarea unei sume din impozitul anual pentru
sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private se
realizeaza prin imputernicit, desemnat potrivit Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura
fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
in caseta "Cod de identificare fiscala" se inscrie codul de identificare fiscala al imputernicitului,
inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
in rubrica "Nume, prenume/Denumire" se inscriu, dupa caz, numele si prenumele imputernicitului
sau denumirea acestuia.
Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al
imputernicitului.

De precizat:
Avand in vedere ca noul formular este rezultat din preluarea informatiilor relevante cuprinse in
formularele aprobate prin Ordinele presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
nr.50/2019 si nr.147/2020, formulare care au fost deja completate de unii contribuabili, se
propune stabilirea unor dispozitii tranzitorii:
• Pentru formularele 230 inregistrate la organul fiscal central competent pana la data publicarii
prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, optiunea contribuabililor
referitoare la directionarea unei sume din impozitul anual datorat, incepand cu anul 2019, ramane
valabila;
• Formularele 230 aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
nr.50/2019 si prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.147/2020
pot fi completate si depuse la organul fiscal central competent pana la data de 25 mai 2020,
inclusiv.
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