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de completare a formularului 230 „Cerere privind destina ia sumei reprezentând pâna la 2% din impozitul anual
i deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13
Formularul se completeaza i se depune de catre persoanele
fizice care realizeaza venituri din salarii i asimilate acestora, în
urmatoarele situa ii:
— contribuabilii au efectuat în anul de raportare cheltuieli
pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004
privind bursele private, cu modificarile ulterioare, i solicita
restituirea acestora;
— contribuabilii opteaza pentru virarea unei sume
reprezentând pâna la 2% din impozitul anual, pentru sus inerea
entita ilor nonprofit care se înfiin eaza i func ioneaza în
condi iile legii sau unita ilor de cult;
Contribuabilii care î i exprima aceasta op iune pot solicita
direc ionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau
unitate de cult;
— contribuabilii solicita deducerea din veniturile impozabile
din salarii, ob inute la func ia de baza, a cheltuielilor efectuate
pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ,
potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.
Formularul se completeaza de catre contribuabili, înscriind
cu majuscule, cite i corect, datele prevazute de formular.
Termen de depunere:
— anual, pâna la data de 15 mai a anului urmator celui de
realizare a venitului;
Formularul se completeaza în doua exemplare:
— originalul se depune la:
a) organul fiscal în a carui raza teritoriala contribuabilul are
adresa unde î i are domiciliul potrivit legii sau adresa unde
locuie te efectiv, în cazul în care aceasta este diferita de
domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în
România;
b) organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla sursa de
venit, pentru ceilal i contribuabili persoane fizice;
— copia se pastreaza de catre contribuabil.
Formularul se depune direct la registratura organului fiscal
sau la oficiul po tal, prin scrisoare recomandata.
Formularul se pune gratuit la dispozi ie contribuabilului, la
solicitarea acestuia.
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa — se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala
— se
înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecarui
contribuabil sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre
Agen ia Na ionala de Administrare Fiscala cu ocazia înregistrarii
fiscale, dupa caz.
II. DESTINA IA SUMEI REPREZENTÂND PÂNA LA 2% DIN IMPOZITUL
ANUAL, POTRIVIT ART. 57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/2003

1. Bursa privata: casu a se bifeaza de catre contribuabilii
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 numarul i data contractului
privind acordarea bursei private.
Suma platita — se înscrie suma platita de contribuabil în
cursul anului de raportare pentru bursa privata.
Documente de plata nr./data
— se înscriu numarul i data
documentelor care atesta plata bursei private.

Contractul privind acordarea bursei private i documentele
ce atesta plata bursei se prezinta în original i în copie, organul
fiscal pastrând copiile acestora dupa ce verifica conformitatea cu
originalul. În cazul în care declara ia se transmite prin po ta,
documentele de mai sus se anexeaza în copie.
2. Sus inerea unei entita i nonprofit/unita i de cult
— casu a
se bifeaza de catre contribuabilii care solicita virarea unei sume
de pâna la 2% din impozitul anual pentru sus inerea unei entita i
nonprofit sau unita i de cult.
Suma — se completeaza cu suma solicitata de contribuabil
a fi virata în contul entita ii nonprofit/unita ii de cult.
În situa ia în care contribuabilul nu cunoa te suma care
poate fi virata, nu va completa rubrica „Suma”, caz în care
organul fiscal va calcula i va vira suma admisa, conform legii.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult
— se înscrie de
catre contribuabil denumirea completa a entita ii nonprofit/unita ii
de cult.
Codul de identificare fiscala al entita ii nonprofit/unita ii de
cult — se înscrie de catre contribuabil codul de identificare
fiscala al entita ii nonprofit/unita ii de cult pentru care se solicita
virarea sumei.
Cont bancar (IBAN)
— se completeaza codul IBAN al
contului bancar al entita ii nonprofit/unita ii de cult.
Daca suma solicitata a se vira catre entitatea
nonprofit/unitatea de cult, cumulata cu suma platita pentru bursa
privata, depa e te plafonul de 2% din impozitul anual, atunci
suma totala luata în calcul este limitata la nivelul acestui plafon,
având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de
raportare cu bursa privata.
III. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE
ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE
IMPOZABILE DIN SALARII, OB INUTE LA FUNC IA DE BAZA

Denumirea institu iei de credit — se înscrie denumirea bancii
de economisire i creditare în domeniul locativ cu care a fost
încheiat contractul de economisire-creditare, potrivit legisla iei
în materie.
Suma platita
— se înscrie suma platita de contribuabil
reprezentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem
colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii.
Documente anexate — se men ioneaza documentele privind
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 prezinta în original i în copie, organul fiscal
pastrând copiile acestora dupa ce verifica conformitatea cu
originalul. În cazul în care declara ia se transmite prin po ta,
documentele de mai sus se anexeaza în copie.

