
230
Num r de operator de date cu
caracter personal - 1067

CERERE PRIVIND DESTINA IA SUMEI REPREZENTÂND
PÂN  LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

 Nume                                           Ini iala           Prenume
                                                      tat lui

Cod numeric personal

A
dr

es
a

  Jude                                                                                      Sector                         Localitate

  Strada                                                                                              Nr.              Bloc            Scara            Etaj         Ap.

Cod po tal                                       Telefon                                 Fax                                    E-mail

B. DESTINA IA SUMEI REPREZENTÂND PÂN  LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL  PENTRU
SPONSORIZAREA UNEI ENTIT I NONPROFIT, POTRIVIT DISPOZI IILOR ART.57 ALIN.(4) DIN
LEGEA NR.571/2003

                                                                               -lei RON-

Suma

Denumire entitate nonprofit                     Cod de identificare fiscal  al                                      Cont bancar (IBAN)
                                                                               entit ii nonprofit

Documente anexate

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c  datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete.

Data ………………………………… Semn tur  contribuabil……………………….

 Loc rezervat organului fiscal
Nr. înregistrare………………………….

                                                                                                                                                      Data……………………………………

NOT : Cererea se completeaz  de contribuabilii care realizeaz  venituri din salarii i care opteaz  pentru virarea unei sume din
impozitul anual, conform art.57 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, pentru
sponsorizarea entit ilor nonprofit care se înfiin eaz i func ioneaz  potrivit legii.
La cerere se  anexeaza câte  o copie dup   formularul 210 “Fi a fiscal  privind impozitul pe veniturile din salarii”.

Cod 14.13.04.13

Fi a fiscalã privind impozitul pe veniturile din salarii:
- la func ia de baz  (num r buc i): ……..
- în afara func iei de baz  (num r buc i): …….



NSTRUC IUNI
de completare a formularului 230 "Cerere privind destina ia sumei reprezentând pân  la

2% din impozitul anual"
cod 14.13.04.13

    Se completeaz  de c tre persoanele fizice care au realizat, în anul 2005, venituri din salarii i
care solicit  virarea unei sume de pân  la 2% din impozitul anual, conform art. 57 alin. (4) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare pentru
sponsorizarea entit ilor nonprofit care se înfiin eaz i func ioneaz  potrivit legii.
    Contribuabilii care î i exprim  aceast  op iune pot solicita direc ionarea acestei sume c tre o
singur  entitate nonprofit.
    Formularul se completeaz  de c tre contribuabili, înscriind cu majuscule, cite i corect,
datele prev zute de formular.
    Termen de depunere:
    - anual, pân  la data de 15 mai a anului urm tor celui de realizare a venitului;
    Formularul se completeaz  în dou  exemplare:
    - originalul se depune la:
        - organul fiscal în a c rui raz  teritorial  se afl  domiciliul fiscal al contribuabilului;
        - copia se p streaz  de c tre contribuabil.
    Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul po tal, prin scrisoare
recomandat .
    Formularul se pune gratuit la dispozi ie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

    A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
    Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.
    Cod numeric personal - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv
din buletinul de identitate al fiec rui contribuabil.

    B. DESTINA IA SUMEI REPREZENTÂND PÂN  LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL PENTRU
SPONSORIZAREA UNEI ENTIT II NONPROFIT, POTRIVIT DISPOZI IILOR ART. 57 ALIN.
(4) DIN LEGEA NR. 571/2003
    Suma - se completeaz  cu suma solicitat  de contribuabil a fi virat  în contul entit ii
nonprofit
    În situa ia în care contribuabilul nu cunoa te suma care poate fi virat , nu va completa
rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula i va vira suma admis , conform legii.
    Denumire entitate nonprofit - se înscrie de c tre contribuabil denumirea complet  a entit ii
nonprofit.
    Cod de identificare fiscal  al entit ii nonprofit - se înscrie de c tre contribuabil codul de
identificare fiscal  al entit ii nonprofit pentru care se solicit  virarea sumei.
    Cont bancar (IBAN) - se completeaz  codul IBAN al contului bancar al entit ii nonprofit.
    Documente anexate - se înscrie num rul de fi e fiscale anexate la cerere.


