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PRIN UTILIZAREA NOULUI FORMULAR 230 
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PÂNĂ LA 3,5% DIN IMPOZITUL ANUAL DATORAT” 
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Prin Legea nr. 30/20191 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 

privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor mă-
suri fiscal-bugetare, au fost modificate dispoziţiile Legii nr. 227/20152 privind Codul fiscal, referi-
toare la direcţionarea unei sume din impozitul anual pe venit pentru susţinerea entităţilor non-
profit/unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private. 

Modificările aduse Codului fiscal, prin introducerea art. 1231, au vizat utilizarea unui singur 
plafon admis de lege pentru stabilirea sumei din impozitul datorat pe care contribuabilii o pot di-
recţiona pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse 
private, respectiv o cotă de 3,5% din impozitul anual datorat. 

Totodată, a fost extinsă posibilitatea exercitării opţiunii privind susţinerea entităţilor nonpro-
fit/unităţilor de cult prin formularul 230, pentru o serie de contribuabili persoane fizice. 

Astfel, prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/20203, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din data de 22 ianuarie 2020, au fost 
aprobate modelul şi conţinutul formularului 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 
până la 3,5% din impozitul anual datorat”. 

Formularul poate fi utilizat de contribuabilii persoane fizice care, începând cu anul 2019, 
realizează venitui din: 

1. Salarii şi asimilate salariilor; 
2. Pensii; 
3. Activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care 

impozitul se reţine la sursă; 
4. Activităţi independente impuse pe bază de normă de venit; 
5. Activităţi agricole impuse pe bază de normă de venit; 
6. Cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfe-

tare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit; 
7. Drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determi-

nă în sistem real. 

                                                 
1 Legea nr. 30/10.01.2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind mo-

dificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare 
(M.O. nr. 44/17.01.2019), cu modificările ulterioare 

2 Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 688/10.09.2015), cu modificările şi completările 
ulterioare 

3 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/20.01.2020 pentru aprobarea 
Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţi-
nerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, pre-
cum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor for-
mulare (M.O. nr. 44/22.01.2020), cu modificările ulterioare 
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O altă noutate, adusă de Legea nr. 30/2019, reprezintă posibilitatea exercitării opţiunii pri-
vind virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat pentru aceiaşi be-
neficiari pentru o perioadă de cel mult 2 ani. 

Astfel, distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat poate 
fi solicitată prin formularul 230 pentru aceiaşi beneficiari pentru o perioadă de cel mult 2 ani şi 
va putea fi reînnoită după expirarea perioadei respective. 

Solicitarea se face prin bifarea căsuţei “Opţiune privind distribuirea sumei pentru o perioa-
dă de 2 ani” de la Secţiunea II “Destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual 
pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse pri-
vate, conform legii”, din noul formular. 

Trebuie avut în vedere faptul că, potrivit noilor reglementări, suma reprezentând până la 
3,5% din impozitul anual pe venit se poate vira numai către entităţile nonprofit/unităţile de cult 
care figurează, la momentul plăţii, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă 
deduceri fiscale prevăzute la art. 25 alin. (41) din Codul fiscal. 

Având în vedere că, pentru o serie de venituri, dispoziţiile art. 1231 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal se aplică începând cu veniturile aferente lunii aprilie 2019, sunt necesare 
unele precizări, şi anume: 

A. În cazul contribuabililor care au realizat, în anul 2019, venituri din salarii şi din pensii, 
precum şi din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, se apli-
că următoarele reguli privind modalitatea de exercitare a opţiunii privind direcţionarea unei su-
me din impozitul pe venit pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult sau pentru acor-
darea de burse private: 

1. Opţiunea privind direcţionarea unei sume din impozitul pe venit se poate exercita după 
cum urmează: 

a) pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 inclusiv, solicitarea direcţionării unei sume 
din impozitul datorat aferent acestei perioade se efectuează prin completarea şi depunerea for-
mularului 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual 
pe veniturile din salarii şi din pensii”, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 50/20194 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul 
fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor 
nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru 
acordarea de burse private, conform legii sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual 
datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii 
sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, precum şi a modelului 
şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din data 
de 15.01.2019; 

b) pentru perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2019 inclusiv, solicitarea direcţionării unei su-
me din impozitul datorat aferent acestei perioade se efectuează prin completarea şi depunerea 
formularului 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual 
datorat”, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/ 
2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din data de 22.01.2020. 

2. În cazul contribuabililor care au realizat venituri din activităţi independente în baza con-
tractelor de activitate sportivă în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 inclusiv, la completarea 
formularului 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual 
pe veniturile din salarii şi din pensii” nu se bifează nicio căsuţă privind categoria de venit. 
                                                 
4 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 50/11.01.2019 pentru aprobarea 

procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual 
datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a 
unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% 
din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furni-
zori de servicii sociale acreditaţi cu cel puțin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, precum şi a 
modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr. 40/15.01.2019) 
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B. În cazul contribuabililor care au realizat, în anul 2019, venituri din activităţi independen-
te impuse pe bază de normă de venit, activităţi agricole impuse pe bază de normă de venit, ce-
darea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de chel-
tuieli sau pe baza normelor de venit, precum şi din drepturi de proprietate intelectuală, altele 
decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, solicitarea direcţionării unei sume 
din impozitul anual datorat se efectuează prin completarea şi depunerea noului formular pentru 
întreaga perioadă a anului 2019. 

De menţionat este şi faptul că, persoanele fizice care optează pentru direcţionarea sumei 
reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea mai multor entităţi 
nonprofit/unităţi de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, completează şi formularul 
“Anexă nr. ... la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual 
datorat", care se depune împreună cu formularul 230.5 

În această situaţie, se completează corespunzător căsuţele prevăzute în formularul 230, 
cu numărul anexelor completate şi depuse împreună cu acesta. 

 

 
Model formular “Cerere privind destinaţia sumei 

reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”, 
aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 

                                                 
5 Potrivit dispoziţiilor alin. (2) al art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/28.01.2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare (M.O. nr. 72/31.01.2020), în anul 2020, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depu-
nerea formularelor 230 se prorogă până la data de 25 mai 2020 inclusiv. 




