INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII CU PRIVIRE LA COMPLETAREA
FORMULARULUI 230
Dacă eşti de acord să sponsorizezi GRATUIT Asociaţia „Comunitatea
Magnificat” şi dacă anul trecut ai fost angajat cu contract de muncă,
completează formularul 230 ataşat şi trimite-l înapoi la noi şi noi îl vom depune
pentru tine la Administraţia Financiară sau depune-l până la data de 15 mai a
acestui an la Administraţia Financiară de care aparţii ca domiciliu.
De ce e gratuit?
Pentru că este un procent de 2% din impozitul pe salariu plătit deja Statului
anul trecut.
Ce prevede legea?
Persoanele fizice care au realizat, în anul anterior, venituri din salarii pot
solicita virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual, conform art. 57
alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit care se
înfiinţează şi funcţionează potrivit legii. Contribuabilii care îşi exprimă această
opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate
nonprofit (fundaţie, asociaţie etc.). Formularul se completează de către
contribuabili, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de
formular. Termen de depunere: anual, până la data de 15 mai a anului următor
celui de realizare a venitului.
Cum se completează formularul?
Completează cu litere mari datele de la punctul I (Date de identificare ale
contribuabilului) – numele, iniţiala tatălui, prenumele, condul numeric
personal, adresa de domiciliu, telefonul etc. şi apoi scrie data şi semnează la
„semnătura conbribuabilului” în spaţiul rezervat jos, în penultimul rând al
formularului (după rândurile punctului III). Este de dorit - dacă îți este posibil și
nu e un efort prea mare - să ataşezi fişa (sau fişele) fiscală (fiscale) de la
serviciul (serviciile) la care eşti angajat.

Dacă ne trimiţi înapoi cererea completată:
Atunci noi o vom depune pentru tine la Administraţia Financiară, urmând ca
Administraţia Financiară să-ţi completeze şi suma de 2% din impozitul pe
venitul tău din anul precedent (care este prevăzut la punctul III) şi care rezultă
din fişa fiscală depusă de firma (societatea) la care lucrezi.
Mulţumim, Dumnezeu să vă binecuvânteze.

