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REFERAT DE APROBARE  
a proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
pentru aprobarea procedurii privind procesarea formularelor 230 ”Cerere privind 
destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe veniturile din salarii și 

din pensii” 
 
  

Potrivit dispozițiilor art.79, art.82 alin.(6) și art.102 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii pot dispune asupra 
destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din 
salarii și din pensii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi 
funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse 
private, conform legii. Obligaţia calculării şi plăţii sumei reprezentând până la 2% din 
impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii revine organului fiscal competent. 

Procedura de aplicare a dispozițiilor legale se stabileşte prin ordin al 
preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 

În vederea aplicării unitare a dispozițiilor legale și a procedurilor de administrare 
în domeniul impozitului pe venit, se impune aprobarea unei proceduri privind 
procesarea formularelor 230 ”Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% 
din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”. 

Ca urmare, prin proiectul de ordin se propun următoarele: 
-  aprobarea procedurii privind procesarea formularelor 230 ”Cerere privind 

destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și 
din pensii”; 

- aprobarea modelului și conținutului notificării prin care se solicită 
contribuabilului confirmarea/infirmarea  opțiunii, în cazul cererilor depuse în format 
hârtie, pe bază de borderou, la registratura organului fiscal.  

 
 
Procedura reglementează următoarele aspecte:  

 - operațiunile efectuate de organul fiscal în procesul de soluționare a cererilor 
privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din 
salarii și din pensii pentru susținerea entităților noprofit/unităților de cult;  
  - termenul de procesare a formularelor 230 “Cerere privind destinaţia sumei 

reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”; 
  - notificarea contribuabililor care și-au exprimat opțiunea de virare prin 

depunerea, în format hârtie, a formularelor 230; 
  - întocmirea unei evidențe speciale a cererilor depuse de contribuabili; 

- termenul de soluționare a cererilor depuse de contribuabili. 
 


