
Drumul formularului de
3.5%

Descarcă formularul 230 de pe www.anaf.ro și
completează-l conform instrucțiunilor de la
final. Introdu corect toate datele și
completează anexa doar dacă vrei să
direcționezi către mai multe ONG-uri.

Dacă nu ești sigur de datele organizației, ia
legătura direct cu ea sau intră pe site-ul ei. De
obicei, organizațiile au formulare gata
completate.

După completare, ai mai multe variante de
depunere: îl duci personal la ANAF-ul de care
aparții (după buletin), îl trimiți cu confirmare
de primire, îl depui online sau îl dai organizației
să îl depună în numele tău.

ANAF procesează formularul, iar suma va fi
virată în contul organizației pentru care ai
optat să redirecționezi. Felicitări, ai făcut o
diferență în comunitatea ta!
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3.5%



CUM COMPLETEZI:

Aici completezi datele tale.
Te sfătuim să completezi și
câmpul de mail și/sau
telefon, în cazul în care
ANAF are nevoie să ia
legătura cu tine.

Aici completezi datele
organizației către care vrei
să redirecționezi. 

Atenție, trebuie să fie
complete și corecte! Dacă
nu le cunoști, ia legătura cu
organizația, de obicei au
formulare gata completate
cu datele lor.

Completezi împuternicirea
doar dacă altcineva va face
depunerea în locul tău.

Atenție, nu se aplică dacă
ONG-ul face depunerea în
locul tău. În schimb, ei
trebuie să te introducă într-
un borderou care însoțește
formularele la ANAF.

Semnezi la "Semnătură
contribuabil"!



Formularul are și această
anexă. 

O completezi doar în cazul
în care dorești
redirecționarea către mai
multe organizații.

În caz că optezi pentru
completarea ei, atunci 3.5%
din impozitul tău va fi
împărțit între organizațiile
alese, conform procentelor
scrise de tine.

Semnezi la "Semnătură
contribuabil"!



Procentul de 3.5% e valabil pentru toate
organizațiile?
Da! Indiferent de domeniul de activitate.

Până când se depune formularul în 2021?
25 mai 2021.

Care e formularul de anul acesta?
Îl găsești pe www.anaf.ro, secțiunea formulare,
secțiunea 230 sau direct aici.

Cine poate redirecționa?
Persoanele care realizează venituri impozabile:
salarii și asimilate salariilor, pensii, activități
independente, sportive, drepturi de proprietate
intelectuală sau din cedarea folosinței bunurilor
(de exemplu, chirii) și cei care au obligația
depunerii  declaraţiei unice 212, care se depune
până la data de 25 mai 2021, inclusiv. Aici intră cei
care fac venituri în străinătate și plătesc impozitul
în România.

Cine NU poate redirecționa?
Persoanele care au venituri sub formă de ajutor
social: alocații, indemnizație de creștere a
copilului, șomaj, etc. Și cei care au pensii sub
2.000 de lei.

Dacă am primit ajutor de la stat pe perioada
stării de urgență în 2020, pot redirecționa?
Nu se aplica dreptul de a redirecționa 3.5% din
impozitul pe venit la acele venituri de tip
indemnizații acordate din fonduri publice din
motive de COVID19 (conform OUG 226/2020).

Dacă sunt PFA pot redirecționa?
Da, poți face asta prin declarația unică, la rubrica
de 3.5%. Fun fact: PFA-urile pot face atât
sponsorizări, cât și redirecționare în același an
fiscal!

Dacă am bifat redirecționare pe 2 ani, pot să
stau fără griji la anul?

Da, dacă ai ales să direcționezi pentru 2 ani, atunci
anul următor nu va trebui să completezi. Revii cu

o nouă depunere la terminarea celor 2 ani.
 

Ce fac cu a doua foaie din formular?
Este anexa pe care o poți completa în cazul în
care dorești să direcționezi pentru mai multe
organizații (adică 3.5% din impozitul tău va fi

împărțit la câte organizații dorești).
 

Unde îl depun?
Fizic, la ANAF-ul de care aparții (după buletin),
prin poștă cu confirmare de primire sau online

prin SPV.
 

Dacă nu pot să îl depun personal, încă pot
redirecționa?

De multe ori, organizația pentru care depui s-ar
putea oferi să facă asta în locul tău. Ia legătura cu
ea și sigur te va sprijini. Nu uita, există și varianta

să trimiți sau să depui online.
 

Am văzut că e nevoie de împuternicire. Ce
înseamnă asta?

Înseamnă că delegi pe altcineva să facă
depunerea în locul tău dacă tu nu poți, astfel că

trebuie completată rubrica de împuternicire.
 

Ca organizație, cum pot depune în numele
contribuabilului?

Ai nevoie de un borderou în care să treci datele
celor care vor să direcționeze, care să însoțească

formularele pe care le depui. Găsești un model de
borderou aici.

 
Organizația cunoaște identitatea

contribuabililor?
De cele mai multe ori, organizația nu are datele

tale. Însă sigur își dorește să te țină la curent așa
că abonează-te la newsletterul lor sau

contactează-i direct.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE
DESPRE 3.5%

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/230_OPANAF_15_2021.pdf
http://arcromania.ro/arc/documente/borderou.xls

