
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 
 
 

O R D I N  nr.  

pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare 

Fiscală nr.147/2020 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până 

la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se 

înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și  pentru 

acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor 

formulare și pentru suspendarea aplicării unor dispoziții din Ordinul președintelui Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală nr.147/2020, cu modificările ulterioare 

 

          

 Având în vedere dispozițiile art.1 și art.50 din Decretul nr.195/16.03.2020 privind 

instituirea stării de urgență pe teritoriul României, art.5 alin.(4), art.123^1 și art.130 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum 

și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin adresa nr. .......... din 

data de ...................,       

În temeiul prevederilor art.342 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.11 alin.(3) 

din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 

 
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul  

 
 

ORDIN 

 

Art.I – Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

nr.147/2020 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 

3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi 

funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și  pentru acordarea de burse 

private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în 



 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.44 din 22 ianuarie 2020, cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La Anexa nr.1, capitolul II, pct.8 alin.(3), după litera e) se introduce o nouă literă, 

litera f) cu următorul cuprins: 

”f) prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe bază de borderou, cu 

formularele 230, în format hârtie, scanate.” 

2. În cuprinsul anexelor 1 și 7 sintagma ”în format hârtie” se înlocuiește cu 

sintagma ”în format hârtie sau în format hârtie, scanat”.  

3.  Anexa nr.3 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin. 

 

Art.II - (1) De la data publicării prezentului ordin, pe perioada stării de urgență și în 

intervalul de 30 de zile de la data încetării stării de urgență pe teritoriul României, se 

suspendă aplicarea prevederilor capitolului III din Anexa nr.1 la Ordinul președintelui 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.147/2020 pentru aprobarea procedurii 

privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru 

susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a 

unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a 

modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr.44 din 22 ianuarie 2020, cu modificările ulterioare. 

(2)  În perioada prevăzută la alin.(1), organul fiscal central competent efectuează 

virarea sumelor din impozitul anual datorat în contul entitaților nonprofit/unităților de cult, 

potrivit opțiunii exprimate de contribuabili în formularul 230, cu respectarea termenului de 

90 de zile de la data depunerii cererii.  

 (3)  După expirarea perioadei prevăzute la alin.(1), organul fiscal central competent 

aplică dispozițiile prevăzute la capitolul III din Anexa nr.1 la Ordinul președintelui 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.147/2020, cu modificările ulterioare. 

(4) În cazul în care, contribuabilii aduc la cunoștința organului fiscal competent, în 

scris, faptul că nu și-au exercitat opțiunea pentru virarea unei sume din impozitul anual 

datorat pentru susținerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult menționate în notificarea 

primită, iar viramentul sumelor în contul entităților beneficiare a fost realizat, organele 



 

fiscale vor efectua demersurile necesare în vederea recuperării sumelor virate în mod 

necuvenit, potrivit procedurii prevăzute la capitolul VII din Anexa nr.1 la Ordinul 

președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.147/2020, cu modificările 

ulterioare. 

 

Art.III Anexa face parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art.IV - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor din cadrul 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, direcţiile generale regionale ale finanţelor 

publice, precum şi unitățile fiscale subordonate acestora, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin. 

 

Art. V - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

  

 
Emis la Bucureşti, la  .......................... 

 
 
 

PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ, 

 

 MIRELA CĂLUGĂREANU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


