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Clarificãri privind completarea Declara ţiei 230 
 

Formularul 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând pânã la 2% din 
impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii", se completeazã de cãtre 
contribuabili, sau de cãtre împuterniciţii acestora, înscriind cu majuscule, citeţ şi 
corect datele prevãzute de formular şi se depune, împreunã cu anexele completate, 
dacã este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal, sau prin poştã, cu 
confirmare de primire, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedurã 
fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi instrucţiunilor de completare a 
Formularului 230, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare  nr. 3695/2016. 

Potrivit prevederilor art. 17 din Codul de procedurã fiscalã, subiect ai raportului 
juridic fiscal este contribuabilul, care, conform prevederilor art. 18 din acelaşi act 
normativ, îşi poate îndeplini obligaţii fiscale personal sau printr-un împuternicit, 
desemnat potrivit legii. 

Formularul  poate fi depus şi prin mijloace electronice de transmitere la 
distanţã, potrivit legii, respectiv prin poştã, prin serviciul "Spaţiul privat virtual" sau în 
baza  unui certificat digital calificat .  

În situaţia în care, formularele au fost completate de cãtre împuternicit se va anexa 
împuternicirea, în original sau în copie legalizatã şi conform prevederilor art. 18 din Codul de 
procedurã fiscalã. 

Formularul 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând pânã la 2% din 
impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii"  poate fi descãrcat gratuit 
accesând link-ul :  
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/D230_OPANAF_3695_2016.pdf . 
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