Instrucțiuni privind completarea și depunerea formularului D230

Cine poate completa și depune formularul?
Persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:
 venituri din salarii și asimilate salariilor;
 venituri din pensii;
 venituri din activităţi independente/ activităţi agricole;
 venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate
sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
 venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care
venitul net se determină în sistem real;
 venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe
baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Ce rubrici se completează?
 rubrica"Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală" se înscrie codul numeric
personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz,înscriindu-se
cifrele cu aliniere la dreapta;
 rubricile "Nume" şi "Prenume" se înscriu numele şi prenumele contribuabilului;
 rubricile privind Adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului
fiscal al contribuabilului;
 căsuța ”Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani”- se bifează în
cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la
3,5% din impozitul pe venitul datorat pentru același beneficiar pentru o perioadă de 2 ani;
solicitarea poate fi reînnoită după expirarea perioadei de 2 ani;

 suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii
nonprofit/unităţii de cult.
 în situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa
rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform
legii.
 Se semnează formularul în rubrica Semnătura contribuabilului.

Termen de depunere
 data de 15 martie 2020;

Cum se depune?
 personal la Administraţia Financiară de care aparţineţi cu domiciliul;
 prin poștă, cu confirmare de primire, la Administraţia Financiară de care aparţineţi
cu domiciliul;
 se completează și se depun on line pentru contribuabili care dețin semnătură electronică;
 se completează și se depun on line prin intermediul unui cont creat în Spațiul Privat
Virtual ANAF, conform instrucțiunilor de pe site-ul ANAF;
 Formularul 230 se poate trimite și prin poştă, pe adresa asociației (Strada Principatele
Unite nr.10, et.2, ap.2, București, sector 4) până pe 1 martie 2020.

