
230
CERERE PRIVIND DESTINA IA SUMEI REPREZENTÂNDŢ

PÂN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL I DEDUCEREAĂ Ş
CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA ÎN

SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV

Nume

Anul

Ini iala tat luiţ ă Prenume Cod numeric personal / Num r de identificare fiscală ă

Jude /Sectorţ

Scara Ap.

Localitate

Cod po talş Telefon

Strada

Fax

Num ră

E-mail

Bloc

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

II. DESTINA IA SUMEI REPREZENTÂND PÂN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57Ţ Ă
ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003

1. Bursa privată

Contract nr./data Suma pl tită ă - lei - Documente de plat nr./dataă

2. Sus inerea unei entitit i nonprofit/unit i de cultţ ţ ţă ă

Cont bancar (IBAN) a entit ii nonprofit/unit ii de cultă ăţ ţ

- lei - Denumire entitate nonprofit/unitate de cult

Codul de identificare fiscală
a entit ii nonprofit/unit ii de cultă ăţ ţ

Suma

III. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU
DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OB INUTE LA FUNC IA DE BAZŢ Ţ Ă

Denumirea institu iei de creditţ Documente anexate

- lei -Suma pl tită ă

- lei -Suma

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete.ţ ă ş

Semnatur contribuabilă Data

Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare: Data:

NOT : Contribuabilii care solicit deducerea din veniturile impozabile din salarii, ob inute la func ia de baz , a cheltuielilor efectuateĂ ă ăţ ţ
pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, vor anexa, în copie, formularul 210 - "Fi a fiscal ", pentru veniturileş ă
realizate la func ia de baz .ţ ă

Num r de operator de date cu caracter personal 1067ă

Cod 14.13.04.13

X

ATE CLUB ALBATROS GALAŢI

Agen ia Na ional de Administrareţ ţ ă
Fiscală

Nu este necesar s completa i suma pentru sus inerea entit ii nonprofit!ă ăţ ţ ţ
Organul fiscal va calcula i va vira suma admis , conform legii.ş ă

Depune i un exemplar la organul fiscal de care apar ine i (Administra ia local a Finan elor Publice),ţ ţ ţ ţ ţă
direct sau prin po t , pân la 15 mai.ş ă ă

18660182 RO53CECEGL0143RON0479960



I N S T R U C Ț I U N I
de completare a formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând pân la 2% din impozitul anuală

și deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13

Formularul se completeaz și se depune de c tre persoaneleă ă
fizice care realizeaz venituri din salarii și asimilate acestora, înă
urm toarele situații:ă

— contribuabilii au efectuat în anul de raportare cheltuieli
pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004
privind bursele private, cu modific rile ulterioare, și solicită ă
restituirea acestora;

— contribuabilii opteaz pentru virarea unei sumeă
reprezentând pân la 2% din impozitul anual, pentru susținereaă
entit ților nonprofit care se înființeaz și funcționeaz înă ă ă
condițiile legii sau unit ților de cult;ă

Contribuabilii care își exprim aceast opțiune pot solicitaă ă
direcționarea acestei sume c tre o singur entitate nonprofit sauă ă
unitate de cult;

— contribuabilii solicit deducerea din veniturile impozabileă
din salarii, obținute la funcția de baz , a cheltuielilor efectuateă
pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ,
potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.

Formularul se completeaz de c tre contribuabili, înscriindă ă
cu majuscule, citeț și corect, datele prev zute de formular.ă

Termen de depunere:
— anual, pân la data de 15 mai a anului urm tor celui deă ă

realizare a venitului;
Formularul se completeaz în dou exemplare:ă ă
— originalul se depune la:
a) organul fiscal în a c rui raz teritorial contribuabilul areă ă ă

adresa unde își are domiciliul potrivit legii sau adresa unde
locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferit deă
domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în
România;

b) organul fiscal în a c rui raz teritorial se afl sursa deă ă ă ă
venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;

— copia se p streaz de c tre contribuabil.ă ă ă
Formularul se depune direct la registratura organului fiscal

sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandat .ă
Formularul se pune gratuit la dispoziție contribuabilului, la

solicitarea acestuia.
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa— se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Num r de identificare fiscală ă — se

înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiec ruiă
contribuabil sau num rul de identificare fiscal , atribuit de c treă ă ă
Agenția Național deAdministrare Fiscal cu ocazia înregistr riiă ă ă
fiscale, dup caz.ă

II. DESTINAȚIASUMEI REPREZENTÂND PÂN LA 2% DIN IMPOZITULĂ
ANUAL, POTRIVIT ART. 57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/2003

1. Bursa privat :ă c suța se bifeaz de c tre contribuabiliiă ă ă
care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse
private în conformitate cu Legea nr. 376/2004 privind bursele
private.

Contract nr./data— se înscriu num rul și data contractuluiă
privind acordarea bursei private.

Suma pl tită ă — se înscrie suma pl tit de contribuabil înă ă
cursul anului de raportare pentru bursa privat .ă

Documente de plat nr./dataă — se înscriu num rul și dataă
documentelor care atest plata bursei private.ă

Contractul privind acordarea bursei private și documentele
ce atest plata bursei se prezint în original și în copie, organulă ă
fiscal p strând copiile acestora dup ce verific conformitatea cuă ă ă
originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poșt ,ă
documentele de mai sus se anexeaz în copie.ă

2. Susținerea unei entit ți nonprofit/unit ți de cultă ă — c suțaă
se bifeaz de c tre contribuabilii care solicit virarea unei sumeă ă ă
de pân la 2% din impozitul anual pentru susținerea unei entit țiă ă
nonprofit sau unit ți de cult.ă

Suma — se completeaz cu suma solicitat de contribuabilă ă
a fi virat în contul entit ții nonprofit/unit ții de cult.ă ă ă

În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care
poate fi virat , nu va completa rubrica „Suma”, caz în careă
organul fiscal va calcula și va vira suma admis , conform legii.ă

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult — se înscrie de
c tre contribuabil denumirea complet a entit ții nonprofit/unit țiiă ă ă ă
de cult.

Codul de identificare fiscal al entit ții nonprofit/unit ții deă ă ă
cult — se înscrie de c tre contribuabil codul de identificareă
fiscal al entit ții nonprofit/unit ții de cult pentru care se solicită ă ă ă
virarea sumei.

Cont bancar (IBAN) — se completeaz codul IBAN ală
contului bancar al entit ții nonprofit/unit ții de cult.ă ă

Dac suma solicitat a se vira c tre entitateaă ă ă
nonprofit/unitatea de cult, cumulat cu suma pl tit pentru bursaă ă ă
privat , dep șește plafonul de 2% din impozitul anual, atunciă ă
suma total luat în calcul este limitat la nivelul acestui plafon,ă ă ă
având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de
raportare cu bursa privat .ă

III. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE

ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE

IMPOZABILE DIN SALARII, OBȚINUTE LA FUNCȚIA DE BAZĂ

Denumirea instituției de credit— se înscrie denumirea b nciiă
de economisire și creditare în domeniul locativ cu care a fost
încheiat contractul de economisire-creditare, potrivit legislației
în materie.

Suma pl tită ă — se înscrie suma pl tit de contribuabilă ă
reprezentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem
colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii.

Documente anexate— se menționeaz documentele privindă
contractul de economisire-creditare în sistem colectiv pentru
domeniul locativ, privind plata sumelor reprenzentând cheltuielile
efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul
locativ etc.

Documentele se prezint în original și în copie, organul fiscală
p strând copiile acestora dup ce verific conformitatea cuă ă ă
originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poșt ,ă
documentele de mai sus se anexeaz în copie.ă


