PRECIZĂRI
PRIVIND DEPUNEREA ÎN ANUL 2021 A FORMULARULUI 230
(Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat)

În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (6)*) și a prevederilor art. 101 alin. (12)*) din Legea
Nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii (pensionarii
militari și militarii care în anul fiscal 2020 au obținut venituri din pensii sau solde de la Casa de pensii
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sectorială a Ministerului Apărării Naţionale) pot depune, până pe data de
,
Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat.
Activitatea se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală Nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei
reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se
înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse
private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.
Conform prevederilor ordinului menționat:
- în anul 2021 se va utiliza un nou model de formular 230 (Cererea privind destinaţia sumei
reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat);
- condiția de virare a sumelor calculate în contul entității nonprofit: la data întocmirii
documentelor de plată (în termen de 80 de zile de la data luării în evidență a formularelor 230),
entitatea nonprofit trebuie să figureze în registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care
se acordă deduceri fiscale;
- contribuabilii care au depus formulare 230 în anul 2020 în care au bifat opțiunea pe 2 ani și
care au fost notificați de către Casa de pensii sectorială că nu sunt erori în completarea formularului și
că s-a reținut opțiunea pe 2 ani, nu mai trebuie să depună noul model de formular;
- în procedura din Ordinul 15/07.01.2021 sunt instrucțiuni privind completarea și depunerea
formularelor, ținem în mod deosebit la borderoul de predare a formularelor (cererilor) în situația în
care acestea sunt depuse de către entitățile nonprofit;
- de asemenea, dorim ca filialele județene ale asociațiilor nonprofit să transmită direct la casa de
pensii sectorială formularele 230 însoțite de adresă de transmitere și borderou de predare, altfel vom fi
nevoiți să nu luăm în considerare formularele transmise centralizat;
- în formularul 230 se va completa împuternicitul numai în condițiile art. 18 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
- precum noutate, a apărut o nouă casetă în formularul 230 menționat denumit Procentul din
impozit. Daca nu se completează această casetă, procentul este de 3,5%, altfel procentele pot varia
între 0,1% și 3,5% (la dorința contribuabilului), asta însemnând că funcție de procentul înscris, organul
fiscal competent înmulțește cota din caseta procentul din impozit cu impozitul anual datorat.
De exemplu, dacă un contribuabil a realizat în anul 2020 un impozit anual în sumă de 3000 lei,
dacă nu completează caseta menționată, baza de calcul este 3000 lei, rezultă 3000x3,5/100=105 lei.
Această sumă se va vira pentru contribuabil în contul entității nonprofit.
Alt exemplu, dacă un contribuabil a realizat în anul 2020 un impozit anual în sumă de 3000 lei,
iar în caseta procentul din impozit a completat 2,75%, rezultă 3000x2,75/100=83 lei. Aceasta va fi
suma care se va vira în contul entității nonprofit pentru această situație.
Ordinul nr. 15/07.01.2021 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 34/12.01.2021.

