Anexa nr.1

CERERE
PRIVIND DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND
PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL PE
VENITURILE DIN SALARII ƵI ASIMILATE SALARIILOR

230

Anul

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Cod numeric personal / NumǊr de identificare fiscalǊ

Iniǹiala
tatǊlui

Nume

Prenume
E-mail
StradǊ

NumǊr
Telefon

Bloc

ScarǊ

Etaj

Judeǹ/Sector

Ap.

Localitate

Cod poǵtal

Fax

II. DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57
ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003
1. Bursa privatǊ
Contract nr./data

Documente de platǊ nr./data

SumǊ plǊtitǊ (lei)

2. Susǹinerea unei entitǊǹi nonprofit/unitǊǹi de cult

x

Cod de identificare fiscalǊ a entitǊǹii nonprofit /
unitǊǹii de cult

Denumire entitate
nonprofit/unitate de cult

AsociaĠia România – Dacia Casa Noastră

Cont bancar (IBAN)

RO84BRDE140SV97869201400

28492060

SumǊ (lei)

III. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Cod de identificare fiscalǊ
Nume, prenume/Denumire
NumǊr

StradǊ
Judeǹ/Sector

Localitate

Telefon

Fax

Bloc

ScarǊ

Cod poǵtal
E-mail

Sub sancǹiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cǊ datele înscrise în acest formular sunt corecte ǵi complete.
SemnǊturǊ contribuabil

Loc rezervat organului fiscal

NumǊr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.04.13

SemnǊturǊ împuternicit

Nr. înregistrare:

Data:

Etaj

Ap.

Anexanr.2
INSTRUCfIUNI
decompletareaformularului230“CerereprivinddestinaƜiasumeireprezentând
pânĉla2%dinimpozitulanualpevenituriledinsalariiƔiasimilatesalariilor”
cod14.13.04.13
1.FormularulsecompleteazĉƔisedepunedecĉtrepersoanelefizicecarerealizeazĉ
venituridinsalariiƔiasimilatesalariilor,înurmĉtoarelesituaƜii:
Ͳ au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private
conformLegiinr.376/2004privindburseleprivate,cumodificĉrileƔicompletĉrileulterioare
Ɣisolicitĉrestituireaacestora;
Ͳ  opteazĉ pentru virarea unei sume reprezentând pânĉ la 2% din impozitul anual,
pentru susƜinerea entitĉƜilor nonprofit care se înfiinƜeazĉ Ɣi funcƜioneazĉ în condiƜiile legii
sauunitĉƜilordecult;
Contribuabilii care îƔi exprimĉ aceastĉ opƜiune pot solicita direcƜionarea acestei
sumecĉtreosingurĉentitatenonprofitsauunitatedecult.
2.Termendedepunere:
Ͳanual,pânĉladatade25maiaanuluiurmĉtorceluiderealizareavenitului;
Formularulsecompleteazĉîndouĉexemplare:
Ͳoriginalulsedepunela:

a) organul fiscal în a cĉrui razĉ teritorialĉ contribuabilul are adresa unde îƔi
aredomiciliul,potrivitlegiisauadresaundelocuieƔteefectiv,încazulîncareaceastaeste
diferitĉdedomiciliu,pentrupersoanelefizicecareaudomiciliulfiscalînRomânia;

b)organulfiscalînacĉruirazĉteritorialĉseaflĉsursadevenit,pentruceilalƜi
contribuabilipersoanefizice;
Ͳcopiasepĉstreazĉdecĉtrecontribuabilsaudecĉtreîmputernicitulacestuia.
3.Formularulsedepuneînformathârtie,laregistraturaorganuluifiscalcompetent
sau se comunicĉ prin poƔtĉ cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin
mijloace electronice de transmitere la distanƜĉ, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.

FormularulsepunegratuitladispoziƜiecontribuabilului,lasolicitareaacestuia.
I.DATEDEIDENTIFICAREACONTRIBUABILULUI
AdresaͲseînscrieadresadomiciliuluifiscal.
Cod numeric personal/Numĉr de identificare fiscalĉ Ͳ se înscrie codul numeric
personal sau numĉrul de identificare fiscalĉ, atribuit de cĉtre AgenƜia NaƜionalĉ de
AdministrareFiscalĉ,cuocaziaînregistrĉriifiscale,dupĉcaz.
II. DESTINAfIA SUMEI REPREZENTÂND PÂN  LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL,
POTRIVITART.57ALIN.(4)DINLEGEANR.571/2003
1.Bursaprivatĉ:cĉsuƜasebifeazĉdecĉtrecontribuabiliicareauefectuatcheltuieli
încursulanuluideraportarecuburseprivateînconformitatecuLegeanr.376/2004privind
burseleprivate,cumodifcĉrileƔicompletĉrileulterioare.
Contractnr./data–seînscriunumĉrulƔidatacontractuluiprivindacordareabursei
private.
Sumĉ plĉtitĉ Ͳ se înscrie suma plĉtitĉ de contribuabil în cursul anului de raportare
pentrubursaprivatĉ.
Documentedeplatĉnr./data–seînscriunumĉrulƔidatadocumentelorcareatestĉ
plataburseiprivate.

ContractulprivindacordareaburseiprivateƔidocumentelecareatestĉplatabursei
se prezintĉ în original Ɣi în copie, organul fiscal pĉstrând copiile acestora dupĉ ce verificĉ
conformitateacuoriginalul.ÎncazulîncaredeclaraƜiasetransmiteprinpoƔtĉ,documentele
demaisusseanexeazĉîncopie.
2. SusƜinerea unei entitĉƜi nonprofit/unitĉƜi de cult Ͳ cĉsuƜa se bifeazĉ de cĉtre
contribuabilii care solicitĉ virarea unei sume de pânĉ la 2% din impozitul anual pentru
susƜinereauneientitĉƜinonprofitsauauneiunitĉƜidecult.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult Ͳ se înscrie de cĉtre contribuabil
denumireacompletĉaentitĉƜiinonprofit/unitĉƜiidecult.
Cod de identificare fiscalĉ a entitĉƜii nonprofit/unitĉƜii de cult Ͳ se înscrie de cĉtre
contribuabilcoduldeidentificarefiscalĉaentitĉƜiinonprofit/unitĉƜiidecultpentrucarese
solicitĉvirareasumei.
Cont bancar (IBAN)Ͳ se completeazĉ codul IBAN al contului bancar al entitĉƜii
nonprofit/unitĉƜiidecult.
SumĉͲsecompleteazĉcusumasolicitatĉdecontribuabilafiviratĉîncontulentitĉƜii
nonprofit/unitĉƜiidecult.
În situaƜia în care contribuabilul nu cunoaƔte suma care poate fi viratĉ, nu va
completa rubrica ‘’Suma’’, caz în care organul fiscal va calcula Ɣi va vira suma admisĉ,
conformlegii.
Dacĉsumasolicitatĉaseviracĉtreentitateanonprofit/unitateadecult,cumulatĉcu
suma platitĉ pentru bursa privatĉ depĉƔeƔte plafonul de 2% din impozitul anual, atunci
sumatotalĉluatĉîncalculestelimitatĉlanivelulacestuiplafon,avândprioritatecheltuielile
efectuateîncursulanuluideraportarecubursaprivatĉ.
III.DATEDEIDENTIFICAREAÎMPUTERNICITULUI
Se completeazĉ numai în cazul în care formularul se completezĉ de cĉtre
împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziƜiilor OrdonanƜei Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedurĉ fiscalĉ, republicatĉ, cu modificĉrile Ɣi completĉrile
ulterioare.
AdresaͲseînscrieadresadomiciliuluifiscal.
CoddeidentificarefiscalĉͲseînscriecoduldeidentificarefiscalĉaîmputernicitului.


