Anexa nr.2

Agenǹia NaǹionalǊ
de Administrare FiscalǊ

230

CERERE PRIVIND DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND
PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL ƵI DEDUCEREA
CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA ÎN
SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV
Anul

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

Iniǹiala
tatǊlui

Nume
Prenume

E-mail
StradǊ

NumǊr
Telefon
ScarǊ

Bloc

Etaj

Judeǹ/Sector

Ap.

Localitate

Cod poǵtal

Fax

II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU
DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBƹINUTE LA FUNCƹIA DE BAZƉ
Denumirea
instituǹiei de credit

SumǊ plǊtitǊ (lei)

Documente de
platǊ nr./datǊ

III. 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)
Cod de identificare fiscalǊ a entitǊǹii nonprofit /
unitǊǹii de cult

2. Susǹinerea unei entitǊǹi nonprofit/unitǊǹi de cult
Denumire entitate
nonprofit/unitate de cult

Parohia Sfântul Vasile - Victoria

Cont bancar (IBAN)

RO74RNCB0072049696610001

11831790

SumǊ (lei)

IV. 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.

INSTRUCfIUNI
decompletareaformularului230“CerereprivinddestinaƜiasumeireprezentândpânĉ
la2%dinimpozitulanualƔideducereacheltuielilorefectuatepentrueconomisireaînsistem
colectivpentrudomeniullocativ”
cod14.13.04.13


1. Formularul se completeazĉ Ɣi se depune de cĉtre persoanele fizice care realizeazĉ
venituridinsalariiƔiasimilateacestora,înurmĉtoarelesituaƜii:
Ͳauefectuatînanulderaportarecheltuielipentruacordareadeburseprivateconform
Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificĉrile Ɣi completĉrile ulterioare Ɣi solicitĉ
restituireaacestora;
Ͳ  opteazĉ pentru virarea unei sume reprezentând pânĉ la 2% din impozitul anual,
pentrususƜinereaentitĉƜilornonprofitcareseînfiinƜeazĉƔifuncƜioneazĉîncondiƜiilelegiisau
unitĉƜilordecult;
Contribuabilii care îƔi exprimĉ aceastĉ opƜiune pot solicita direcƜionarea acestei sume
cĉtreosingurĉentitatenonprofitsauunitatedecult.
Ͳ  contribuabilii solicitĉ deducerea din veniturile impozabile din salarii, obƜinute la
funcƜiadebazĉ,acheltuielilorefectuatepentrueconomisireînsistemcolectivpentrudomeniul
locativ,potrivitlegii,înlimitauneisumemaximeegalecu300leipean.
2.Termendedepunere:
Ͳanual,pânĉladatade25maiaanuluiurmĉtorceluiderealizareavenitului;
Formularulsecompleteazĉîndouĉexemplare:
Ͳoriginalulsedepunela:
a) organul fiscal în a cĉrui razĉ teritorialĉ contribuabilul are adresa unde îƔi are
domiciliul,potrivitlegiisauadresaundelocuieƔteefectiv,încazulîncareaceastaestediferitĉ
dedomiciliu,pentrupersoanelefizicecareaudomiciliulfiscalînRomânia;
b) organul fiscal în a cĉrui razĉ teritorialĉ se aflĉ sursa de venit, pentru ceilalƜi
contribuabilipersoanefizice;
Ͳcopiasepĉstreazĉdecĉtrecontribuabilsaudecĉtreîmputernicitulacestuia.
3. Formularul se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la
oficiulpoƔtal,prinscrisoarerecomandatĉcuconfirmaredeprimire.
Data depunerii formularului este data înregistrĉrii acestuia la organul fiscal sau data
depuneriilapoƔtĉ,dupĉcaz.
FormularulsepunegratuitladispoziƜiecontribuabilului,lasolicitareaacestuia.

I.DATEDEIDENTIFICAREACONTRIBUABILULUI
AdresaͲseînscrieadresadomiciliuluifiscal.
Codnumericpersonal/NumĉrdeidentificarefiscalĉͲseînscriecodulnumericpersonal
saunumĉruldeidentificarefiscalĉ,atribuitdecĉtreAgenƜiaNaƜionalĉdeAdministrareFiscalĉ,
cuocaziaînregistrĉriifiscale,dupĉcaz.

II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM
COLECTIVPENTRUDOMENIULLOCATIVDINVENITURILEIMPOZABILEDINSALARII,OBfINUTE
LAFUNCfIADEBAZ 
DenumireinstituƜiedecredit–seînscriedenumireabĉnciideeconomisireƔicreditare
în domeniul locativ cu care a fost încheiat contractul de economisire creditare, potrivit
legislaƜieiînmaterie.

Sumĉ plĉtitĉ Ͳ se înscrie suma plĉtitĉ de contribuabil reprezentând cheltuielile
efectuatepentrueconomisireînsistemcolectivpentrudomeniullocativ,potrivitlegii.
Documenteanexate–semenƜioneazĉdocumenteleprivindcontractuldeeconomisireͲ
creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, privind plata sumelor reprezentând
cheltuielileefectuatepentrueconomisireînsistemcolectivpentrudomeniullocativ,etc.
DocumenteleseprezintĉînoriginalƔiîncopie,organulfiscalpĉstrândcopiileacestora
dupĉceverificĉconformitateacuoriginalul.ÎncazulîncaredeclaraƜiasetransmiteprinpoƔtĉ,
documenteledemaisusseanexeazĉîncopie.

III.DESTINAfIASUMEIREPREZENTÂNDPÂN LA2%DINIMPOZITULANUAL,POTRIVIT
ART.57ALIN.(4)DINLEGEANR.571/2003
1.Bursaprivatĉ:cĉsuƜasebifeazĉdecĉtrecontribuabiliicareauefectuatcheltuieliîn
cursul anului de raportare cu burse private în conformitate cu Legea nr.376/2004 privind
burseleprivate,cumodifcĉrileƔicompletĉrileulterioare.
Contract nr./data – se înscriu numĉrul Ɣi data contractului privind acordarea bursei
private.
Sumĉ plĉtitĉ Ͳ se înscrie suma plĉtitĉ de contribuabil în cursul anului de raportare
pentrubursaprivatĉ.
Documente de platĉ nr./data – se înscriu numĉrul Ɣi data documentelor care atestĉ
plataburseiprivate.
Contractul privind acordarea bursei private Ɣi documentele ce atestĉ plata bursei se
prezintĉ în original Ɣi în copie, organul fiscal pĉstrând copiile acestora dupĉ ce verificĉ
conformitateacuoriginalul.ÎncazulîncaredeclaraƜiasetransmiteprinpoƔtĉ,documentelede
maisusseanexeazĉîncopie.
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
susƜinereauneientitĉƜinonprofitsauunitĉƜidecult.
Denumireentitatenonprofit/unitatedecultͲseînscriedecĉtrecontribuabildenumirea
completĉaentitĉƜiinonprofit/unitĉƜiidecult.
Codul de identificare fiscalĉ al entitĉƜii nonprofit/unitĉƜii de cult Ͳ se înscrie de cĉtre
contribuabil codul de identificare fiscalĉ al entitĉƜii nonprofit/unitĉƜii de cult pentru care se
solicitĉvirareasumei.
Cont bancar (IBAN)Ͳ se completeazĉ codul IBAN al contului bancar al entitĉƜii
nonprofit/unitĉƜiidecult.
SumĉͲsecompleteazĉcusumasolicitatĉdecontribuabilafiviratĉîncontulentitĉƜii
nonprofit/unitĉƜiidecult.
ÎnsituaƜiaîncarecontribuabilulnucunoaƔtesumacarepoatefiviratĉ,nuvacompleta
rubrica‘’Suma’’,cazîncareorganulfiscalvacalculaƔivavirasumaadmisĉ,conformlegii.
Dacĉ suma solicitatĉ a se vira cĉtre entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulatĉ cu
sumaplatitĉpentrubursaprivatĉdepĉƔeƔteplafonulde2%dinimpozitulanual,atuncisuma
totalĉ luatĉ în calcul este limitatĉ la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile
efectuateîncursulanuluideraportarecubursaprivatĉ.

IV.DATEDEIDENTIFICAREAÎMPUTERNICITULUI
Secompleteazĉnumaiîncazulîncareformularulsecompletezĉdecĉtreîmputernicitul
desemnat de contribuabil, potrivit dispoziƜiilor OrdonanƜei Guvernului nr.92/2003 privind
Coduldeprocedurĉfiscalĉ,republicatĉ,cumodificĉrileƔicompletĉrileulterioare.
AdresaͲseînscrieadresadomiciliuluifiscal.
CoddeidentificarefiscalĉͲseînscriecoduldeidentificarefiscalĉaîmputernicitului.

