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Istoric versiuni Asistenta Raporteaza o problema tehnica 

 
Semnatura electronica 

Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma 

finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului 

Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul 

anual pe veniturile din salarii şi din pensii/Cerere privind destinaţia sumei 
reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat 

Anexa nr.1    
(Anexa nr.2 la 

OPANAF 147/2020) 

 

D230_A1.0.0 Suma de control: Anul 2019 FORMULAR NEVALIDAT 
 

I. Date de identificare a contribuabilului 
 

A.1.Nume A.2.Inițiala tatălui  A.3.Prenume A.4.Cod de identificare fiscală 

    
A.5.Adresa A.6.Telefon A.7.Fax A.8. E-mail 

 

  

 
 

 
II. Opțiunea privind 
destinația unei sume din 
impozitul datorat pe 
veniturile din salarii, 
pensii, precum și din 
activități independente 
realizate în baza 
contractelor de activitate 
sportivă pentru care 
impozitul se reține la sursă 

II.A. Destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat pentru perioada 1.01 - 31.03 2019, inclusiv 

Destinația sumei reprezentând 2% din impozitul datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și 
funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
II.A.2. Destinația sumei reprezentând 3,5 % din impozitul datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților 
de cult, care sunt furnizori de servicii sociale, acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii 

II.B. Destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru perioada 1.04 - 31.12.2019, 
pentru pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de 
cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii 

III. Opțiunea privind direcționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru perioada 1.01 - 31.12. 2019, pentru 
susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, 

conform legii 3) 

 
Susţinerea unei 

Entitate nonprofit/ Unitate de cult 

1. Denumire entitate nonprofit/ unitate de cult 

Bursa privata 

entităţi nonprofit sau a 

unei unităţi de cult 
    Asociaţia Filantropică  Sfântul Onufrie 

Cod de identificare fiscala entitate nonprofit/ unitate 

de cult 

31633142 

                      Suma (lei) 

 
 
2. Cont bancar (IBAN) 

RO27BTRLRONCRT0209557001 

Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 1 an1) sau 2 ani2) 
 

Susţinerea unei 
burse private 

1.Numar contract 2.Data 

3.Numar document de plata 

 

 
Suma (lei) 

4.Data 

 

    

Șterge acesta Destinatie 1 

                   

 

 

 

 

                   

 



 

D. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI 
 

2.1. Reprezentat printr-un împuternicit Activati (bifati) aceasta casuta daca este cazul, apoi completati sectiunea 

 
tipPersoana Rad1 

 
denEntitate 

cifEntitate 

ibanEntitate 


