Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală

CERERE PRIVIND DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND
PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL ŞI DEDUCEREA
CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA ÎN
SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV

230

Anul

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Iniţiala tatălui

Nume

Judeţ/Sector

Localitate
Ap.

Scara

Cod numeric personal / Număr de identificare fiscală

Prenume

Strada

Cod poştal

Telefon

Număr
Fax

Bloc

E-mail

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

X

Suma plătită

- lei -

Documente de plată nr./data

2. Susţinerea unei entitităţi nonprofit/unităţi de cult
Suma

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult

- lei -

ASOCIATIA “SUSTINETI AMBULANTA DAMBOVITA“
Codul de identificare fiscală
a entităţii nonprofit/unităţii de cult

Cont bancar (IBAN) a entităţii nonprofit/unităţii de cult

RO94BRDE160SV20634331600

26781207

III. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU
DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBŢINUTE LA FUNCŢIA DE BAZĂ
Denumirea instituţiei de credit

Suma plătită

Documente anexate

- lei -

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Semnatură contribuabil

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare:

Data

Data:

NOTĂ: Contribuabilii care solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate
pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, vor anexa, în copie, formularul 210 - "Fişa fiscală", pentru veniturile
realizate la funcţia de bază.

Număr de operator de date cu caracter personal 1067
Cod 14.13.04.13

Formular 230 – continut, instructiuni de
completare

Formular 230 - Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe
venitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru
domeniul locativ
Explicatii ANAF:Se completeaza de contribuabilii care realizeaza venituri din salarii si asimilate
acestora, in urmatoarele situatii:
a) au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, si solicita restituirea
acestora;
b) doresc ca o suma din impozitul anual sa fie destinata pentru sponsorizarea organizatiilor
nonprofit. Se poate nominaliza o singura entitate nonprofit sau unitate de cult
c) solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor
efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, in limita unei sume maxime de
300 lei pe an

Nu este necesar să completaţi suma pentru susţinerea entităţii nonprofit!
Organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii;

Nu este necesar atasarea fisei fiscale in cazul in care optati pentru sustinerea unei
institutii nonprofit

Formularul completat cu Date de identificare contribuabil, data, semnatura se depune la administratia
financiara de resedinta, pana la data de 15 mai anul curent, sau se depune la una din Statiile Serviciului de
Ambulanta Dambovita ( Targoviste, Gaesti, Titu, Racari, Fieni, Moreni, Voinesti, Bilciuresti)

______________________________________________________________________

