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Abstract

Tax payers who are individuals and wish to forward up to 3.5% of the related tax on the income obtained 
in 2020 in order to support the non-profit organizations founded and operated under the law and the 
cult organizations, and also to provide private scholarships can do so by filling the 230 and 212 forms 
until May 25th, 2021. The non-profit and cult organizations benefit from those amounts only if they are 
enlisted in the Register of cult units/organizations for which tax deductions are provided.

Key terms: 230 form, single tax return, non-profit organization, cult organization, private 
scholarship
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În conformitate cu prevederile legale în vigoare, contribuabilii pot direcționa până la 3,5% din impozitul 
afe rent veniturilor obținute în anul 2020 pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează 
în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, opțiunea putând fi exercitată 
până la data de 25 mai 2021 inclusiv. Entitățile nonprofit și unitățile de cult beneficiază de sumele re spective doar 
dacă sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. 

Pentru exercitarea acestei opțiuni, contribuabilii au posibilitatea completării și depunerii la organul fiscal 
central competent a următoarelor formulare, după caz:

a) Formularul 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de per
soa nele fizice”. Pentru a dispune asupra unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul 
net/câștigul net anual impozabil, contribuabilii vor completa Secțiunea a 8-a din cadrul declarației unice. Conform 
pct. 37 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 14/2021 pentru aprobarea mo-
delului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind 
im pozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, aceasta „se completează de contribuabilii 
care dispun asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe ve nitul net anual 
impozabil determinat potrivit prevederilor art. 118 din Codul fiscal, din care se scade, dacă este cazul, potrivit 
legii, costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum 
și/sau din impozitul datorat pe câștigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119 din Codul 
fiscal, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de 
cult, precum și pentru acordarea de burse private, în conformitate cu reglementările art. 1231 din Codul fiscal”.

To cite this article: Lucian Cernușca, Susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, CECCAR Business Review, No 4/2021, 
pp. 47-56, DOI: http://dx.doi.org/10.37945/cbr.2021.04.06
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b) Formularul 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual 
da torat”. Contribuabilii completează formularul 230 în cazul în care optează pentru direcționarea unei sume 
reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează 
și funcționează în condițiile legii sau a unităților de cult ori dacă au efectuat în anul de raportare cheltuieli pen tru 
acordarea de burse private în conformitate cu legislația în vigoare și solicită restituirea acestora.

Distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat poate fi solicitată de persoana 
fizică prin formularul 230 pentru aceiași beneficiari pentru o perioadă de cel mult doi ani, existând posi bilitatea 
reînnoirii după expirarea perioadei respective.

În tabelul de mai jos prezentăm tipul de formular care trebuie completat și depus de contribuabil, în funcție 
de na tura veniturilor obținute, în vederea exercitării opțiunii de a direcționa până la 3,5% din impozitul aferent 
veniturilor anului 2020 pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea 
de burse pri vate, conform reglementărilor legale.

Natura veniturilor obținute
Tipul de formular care trebuie 

completat și depus

Venituri din:
l salarii și asimilate salariilor;
l pensii;
l activități independente impuse pe bază de normă de venit;1

l activități agricole impuse pe bază de normă de venit;
l activități independente realizate în baza contractelor de 

activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
l drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru 

care venitul net se determină în sistem real;
l cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină 

pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau a normelor de venit.

Formularul 230 „Cerere privind 
destinația sumei reprezentând până 
la 3,5% din impozitul anual datorat” 
și „Anexa nr. ... la Cererea privind 
destinația sumei reprezentând până 
la 3,5% din impozitul anual datorat”

Venituri din:
l activități independente pentru care venitul net se stabilește

în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;2

l valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate 
intelectuală pentru care venitul net se determină în sistem real, 
altele decât cele pentru care impozitul se reține la sursă;

l valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate 
intelectuală primite de la alți plătitori decât persoane juridice 
sau alte entități care au obligația de a conduce evidența 
contabilă și pentru care impozitul pe venit nu se reține la sursă 
de către plătitor;

l cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină 
pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, dar chiria o reprezintă 
echivalentul în lei al unei valute;

l cedarea folosinței bunurilor obținute din derularea unui număr 
mai mare de cinci contracte de închiriere sau subînchiriere 
la sfârşitul anului fiscal anterior celui de impunere şi care 
începând cu anul de impunere sunt calificate în categoria 
veniturilor din activități independente;

Formularul 212 „Declarație unică 
privind impozitul pe venit și 
contribuțiile sociale datorate de 
persoanele fizice”, Secțiunea a 8-a 
„Destinația sumei reprezentând 
până la 3,5% din impozitul datorat 
pe venitul net/câştigul net anual 
impozabil”
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Natura veniturilor obținute
Tipul de formular care trebuie 

completat și depus

l închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe 
proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare 
de cinci camere de închiriat, pentru care venitul net anual 
se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

l activități agricole, silvicultură şi piscicultură impuse în sistem 
real, pe baza datelor din contabilitate;

l câștigul net anual impozabil obținut din transferul titlurilor
de valoare şi orice alte operațiuni cu instrumente financiare, 
inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul 
aurului de investiții;

l alte surse, definite în conformitate cu art. 116 din Codul fiscal;
l străinătate de aceeaşi natură cu cele obținute din România 

pentru care există dreptul de a dispune asupra destinației unei 
sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat, 
prevăzute la art. 1231 alin. (1) din Codul fiscal.3

1 Includ veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii, realizate în mod individual sau într-o formă de 
asociere, cuprinse în Nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de 
venit, aprobat prin ordin al ministrului finanțelor, în conformitate cu activitățile din codul CAEN.
2 Includ veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii, veniturile din profesii liberale, realizate în mod 
individual sau într-o formă de asociere.
3 Contribuabilii din această categorie pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul 
pe venitul realizat în străinătate, datorat în România, după deducerea creditului fiscal, prin completarea și depunerea 
declarației unice.

Potrivit art. 1231 din Codul fiscal, pentru anumite categorii de venituri, persoanele fizice au posi bilitatea 
să opteze, cu acordul plătitorului de venituri, printr-un înscris încheiat cu acesta, pentru calcularea, reținerea, 
de clararea și plata unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit către beneficiari, până la termenul 
de plată a impozitului. Este vorba despre contribuabilii care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor, din 
drep turi de proprietate intelectuală pentru care impozitul se reține la sursă sau în baza contractelor de activitate 
sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă. Această opțiune „rămâne valabilă pe perioada prevăzută în 
în scrisul încheiat între părți, începând cu veniturile realizate în luna exercitării opțiunii, dar nu mai mult de doi ani 
fiscali consecutivi, pentru aceiași beneficiari prevăzuți la alin. (1), și poate fi reînnoită după expi rarea perioadei 
respective. În acest interval contribuabilul poate renunța la opțiunea privind distribuirea sumei reprezentând 
până la 3,5% din impozitul pe venit sau poate schimba beneficiarii pentru care a optat anterior”.

La momentul plății sumelor respective, angajatorul/plătitorul de venituri este obligat să verifice dacă en ti-
ta tea nonprofit/unitatea de cult beneficiară este înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se 
acordă deduceri fiscale în conformitate cu art. 25 alin. (41) din Codul fiscal. În caz contrar, angajatorul/plă titorul 
de venituri este obli gat să refuze efectuarea plății sumelor către aceasta.

Contribuabilii care au beneficiat în anul 2020 de indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (11) și (4) din 
Or donanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice de terminate 
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 3 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul 
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situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea 
creșterii ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, nu pot dispune asupra des tinației 
unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru această indemnizație în vederea susținerii 
entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru 
acordarea de burse private.

Exemplul 1

Situația unei persoane fizice care are calitatea de pensionar este următoarea:

l Obține în 2020 o pensie de 3.600 lei/lună.

l Deține un teren cu suprafața de 12 ha în județul Ilfov, pe care cultivă cereale. Norma de venit a fost de 
170 lei/ha în anul 2020, iar plafonul neimpozabil este de 2 ha, conform art. 105 alin. (2) din Codul fiscal.

l Deține în calitate de proprietar un apartament în București, pe care îl închiriază începând cu data de 
01.01.2020 pe o durată de 2 ani, pentru o chirie de 3.000 lei/lună.

l Obține în 2020 câștiguri de 10.000 lei din tranzacționarea de monedă virtuală.

Persoana fizică depune formularele 212 și 230 online la data de 05.04.2021, prin intermediul lor exercitân-
du-și opțiunea de a direcționa 3,5% din impozitul pe veniturile aferente anului 2020 pentru susținerea entității 
nonprofit YXY, înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Ne propunem să determinăm:

a) impozitul reținut prin stopaj la sursă pe venitul din pensie în 2020;

b) impozitul pe venitul realizat din activități agricole în 2020;

c) impozitul pe venitul obținut din chirii în 2020;

d) impozitul aferent câștigului din tranzacționarea monedelor virtuale;

e) prin intermediul formularelor 212 și 230, suma reprezentând 3,5% din impozitul pe veniturile obținute 
în anul 2020 pentru susținerea entității nonprofit YXY.

a) În baza prevederilor Codului fiscal, la stabilirea venitului lunar impozabil din pensie, suma de 2.000 lei 
este neimpozabilă.

Venit impozabil lunar din pensie = Venit din pensie – 2.000 lei (sumă neimpozabilă) = 3.600 lei – 2.000 lei = 
1.600 lei

Impozit lunar din pensie = 1.600 lei x 10% = 160 lei

Impozit anual din pensie = 160 lei x 12 luni = 1.920 lei

b) În tabelul de mai jos prezentăm un extras din normele de venit utilizate pentru impunerea veniturilor 
din activități agricole și normele pe venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata 
impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările 
și completările ulterioare, în anul 2020 pentru județul Ilfov:

Nr. 
crt.

Produse vegetale
Norma de venit

lei/ha
Norma de venit unitară

lei/unitate de măsură produs

1. Cereale 170 0,04 lei/kg

Sursa: http://static.anaf.ro/static/10/Bucuresti/norme_ven_agr_2021_IF.pdf
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Impozitul pe venitul din activități agricole se determină astfel:

i) Stabilirea suprafeței de teren pentru care se datorează impozit, prin scăderea din totalul suprafeței 
cul tivate cu cereale a celei neimpozabile, prevăzută la art. 105 alin. (2) din Codul fiscal:

Suprafață de teren impozabilă = 12 ha – 2 ha = 10 ha

ii) Determinarea venitului net anual, prin înmulțirea suprafeței de teren impozabile cu norma anuală de 
venit pentru 1 ha:

Venit net anual = 170 lei/ha x 10 ha = 1.700 lei

iii) Calculul impozitului datorat:

Impozit aferent venitului din activități agricole = 1.700 lei x 10% = 170 lei

c) Impozitul pe venitul din chirii se stabilește după cum urmează:

Venit net anual estimat = Venit brut – Cheltuieli deductibile = 36.000 lei – 14.400 lei = 21.600 lei

Impozit aferent venitului din chirii = 21.600 lei x 10% = 2.160 lei

d) Câștigurile obținute de contribuabil din tranzacționarea de monedă virtuală reprezintă venituri din 
alte surse.

Impozit aferent venitului din tranzacționarea de monedă virtuală = 10.000 lei x 10% = 1.000 lei

e) Contribuabilul dispune asupra destinației sumei reprezentând 3,5% din impozitul pe veniturile obținute 
în anul 2020 pentru susținerea entității nonprofit YXY, depunând:

l formularul 230, în cuprinsul căruia direcționează suma de 149 lei ((1.920 lei + 170 lei + 2.160 lei) x 3,5%), 
reprezentând 3,5% din impozitul datorat pentru veniturile obținute din pensie, din activități agricole și din chirii;

l formularul 212, în cuprinsul căruia direcționează suma de 35 lei (1.000 lei x 3,5%), reprezentând 3,5% 
din impozitul pe câș tigurile din tranzacționarea de monedă virtuală.

Prezentăm mai jos un extras din formularul 230 completat de contribuabil:

Destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual 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

Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult 

Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani 

Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult 7562901

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult YXY

Cont bancar (IBAN) RO33AABC5431000000000RON

Procentul din impozit (%) 3,5 Suma (lei) 149

Prezentăm mai jos un extras din formularul 212 completat de contribuabil:
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SECȚIUNEA I.8. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 3,5% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL 
NET/CÂȘTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL

DATE PRIVIND VIRAMENTUL

I.8.1. Destinația și valoarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat

A.1. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult 

Procent din impozit (%) 3,5 Suma (lei) 35

I.8.2. Date de identificare a entității nonprofit sau a unității de cult către care este destinată suma

1. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult YXY

2. Cod de identificare fiscală entitate nonprofit/unitate de cult 7562901

3. Cod bancar IBAN RO33AABC5431000000000RON

Exemplul 2

Situația unei persoane fizice care nu are calitatea de pensionar și nu obține venituri din salarii este ur-
mătoarea:

l Realizează venituri din exercitarea profesiei liberale de expert contabil în cadrul unui cabinet de conta-
bilitate. Venitul brut realizat în anul 2020 este de 127.000 lei, iar cheltuielile deductibile, de 21.230 lei.

l Deține în calitate de proprietar un apartament în Constanța, pe care îl închiriază începând cu data de 
01.01.2020 pe o perioadă de 2 ani, pentru o chirie de 200 euro/lună.

l Obține venituri în anul 2020 din închirierea în scop turistic a 4 camere echipate cu instalații sanitare 
pro prii și exclusive, situate în locuința sa personală din Mamaia, care nu constituie structuri de primire turistică.

Persoana fizică depune formularele 212 și 230 online la data de 05.04.2021, prin intermediul lor exercitân-
du-și opțiunea de a direcționa 3,5% din impozitul pe veniturile aferente anului 2020 pentru susținerea en tității 
nonprofit YXY, înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Ne propunem să determinăm:

a) impozitul pe venitul obținut din exercitarea profesiei de expert contabil în 2020;

b) impozitul pe venitul realizat din chirii în 2020;

c) impozitul pe venitul obținut din închirierea în scop turistic a 4 camere din locuința sa proprietate personală;

d) prin intermediul formularelor 212 și 230, suma reprezentând 3,5% din impozitul pe veniturile obținute 
în anul 2020 pentru susținerea entității nonprofit YXY.

a) Impozitul pe venitul obținut din exercitarea profesiei de expert contabil se determină astfel:

Venit impozabil = 127.000 lei – 21.230 lei = 105.770 lei

CAS = 26.760 lei x 25% = 6.690 lei

CASS = 26.760 lei x 10% = 2.676 lei

Impozit aferent venitului din exercitarea profesiei de expert contabil = (Venit impozabil – CAS) x 10% = 
(105.770 lei – 6.690 lei) x 10% = 9.908 lei
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b) În cuprinsul declarației unice depuse la data de 05.04.2021, contribuabilul își recalculează venitul în-
casat din chirii. Venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb al pieței 
va lutare comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor 
din peri oada de impunere.

Calculul venitului brut pe anul 2020 se prezintă astfel:
- lei -

Luna
Cursul euro

la sfârșitul lunii
Valoarea contractului

la sfârșitul lunii

Ianuarie 4,7779 955,58

Februarie 4,8127 962,54

Martie 4,8254 965,08

Aprilie 4,8421 968,42

Mai 4,8426 968,52

Iunie 4,8423 968,46

Iulie 4,8316 966,32

August 4,8404 968,08

Septembrie 4,8698 973,96

Octombrie 4,8743 974,86

Noiembrie 4,8735 974,70

Decembrie 4,8694 973,88

Total venit brut 11.620,40

Impozitul pe venitul din chirii se determină astfel:

Venit net impozabil = Venit brut – Venit brut x 40% = 11.620,4 lei – 11.620,4 lei x 40% = 6.972,24 lei

Impozit aferent venitului din chirii = 6.972,24 lei x 10% = 697 lei

c) Norma anuală de venit corespunzătoare unei camere de închiriat pentru contribuabilii care realizează 
venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate 
de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, aplicabilă în anul fiscal 2020 pentru județul Constanța este de 
12.500 lei/cameră/sezon, pentru sezonul turistic estival definit conform legislației în materie, respectiv perioada 
1 mai – 30 septembrie.

Impozitul pe venitul din închirierea a 4 camere în scop turistic se determină astfel:

Normă de venit totală pentru 4 camere închiriate = 12.500 lei/cameră x 4 camere = 50.000 lei

Impozit aferent venitului din închirierea camerelor în scop turistic = 50.000 lei x 10% = 5.000 lei

d) Contribuabilul dispune asupra destinației sumei reprezentând 3,5% din impozitul pe veniturile obținute 
în anul 2020 pentru susținerea entității nonprofit YXY, depunând:

l formularul 230, în cuprinsul căruia direcționează suma de 175 lei (5.000 lei x 3,5%), reprezentând 3,5% 
din impozitul dato  rat pentru veniturile realizate din închirierea în scop turistic a 4 camere situate în locuința sa 
personală din Mamaia;

l formularul 212, în cuprinsul căruia direcționează suma de 371 lei ((9.908 lei + 697 lei) x 3,5%), reprezen-
tând 3,5% din impozitul datorat pentru veniturile obținute din exercitarea profesiei de expert contabil și din 
în chirierea apartamentului.
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Prezentăm mai jos un extras din formularul 230 completat de contribuabil:

Destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual 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

Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult 

Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani 

Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult 7562901

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult YXY

Cont bancar (IBAN) RO33AABC5431000000000RON

Procentul din impozit (%) 3,5 Suma (lei) 175

Prezentăm mai jos un extras din formularul 212 completat de contribuabil:

SECȚIUNEA I.8. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 3,5% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL 
NET/CÂȘTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL

DATE PRIVIND VIRAMENTUL

I.8.1. Destinația și valoarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat

A.1. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult 

Procent din impozit (%) 3,5 Suma (lei) 371

I.8.2. Date de identificare a entității nonprofit sau a unității de cult către care este destinată suma

1. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult YXY

2. Cod de identificare fiscală entitate nonprofit/unitate de cult 7562901

3. Cod bancar IBAN RO33AABC5431000000000RON

Exemplul 3

Situația unei persoane fizice este următoarea:
l Realizează venituri din desfășurarea unei activități independente în cadrul unei PFA, codul CAEN fiind 

9604 „Activități de întreținere corporală”. Venitul brut obținut în anul 2020 este de 92.000 lei, iar cheltuielile de-
ductibile, de 32.330 lei. În 2019 a achiziționat și a pus în funcțiune o casă de marcat în sumă de 1.000 lei.

l Obține venituri în anul 2020 dintr-un contract de activitate sportivă, venitul brut lunar fiind de 2.000 lei.
În perioada 01.04-31.05.2020, activitatea PFA a fost închisă, iar contribuabilul a beneficiat în acest interval 

de timp de o indemnizație pentru atenuarea efectelor pandemiei de COVID-19 în sumă de 75% din salariul 
me diu pe economie, în baza OUG nr. 30/2020.
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Persoana fizică depune formularele 212 și 230 online la data de 05.04.2021, prin intermediul lor exercitân-
du-și opțiunea de a direcționa 3,5% din impozitul pe veniturile aferente anului 2020 pentru susținerea en tității 
nonprofit YXY, înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Ne propunem să determinăm:

a) impozitul pe venitul obținut în cadrul PFA în 2020;

b) impozitul pe venitul realizat din contractul de activitate sportivă în 2020;

c) prin intermediul formularelor 212 și 230, suma reprezentând 3,5% din impozitul pe veniturile obținute 
în 2020 pentru susținerea entității nonprofit YXY.

a) Impozitul pe venitul obținut în cadrul PFA se determină după cum urmează:

Venit impozabil = 92.000 lei – 32.330 lei = 59.670 lei

CAS = 26.760 lei x 25% = 6.690 lei

CASS = 26.760 lei x 10% = 2.676 lei

Venit net impozabil = Venit impozabil – CAS + Costul de achiziție al casei de marcat = 59.670 lei – 6.690 lei + 
1.000 lei = 53.980 lei

Impozit aferent venitului obținut în cadrul PFA = Venit net impozabil x 10% – Costul de achiziție al casei 
de marcat = 53.980 lei x 10% – 1.000 lei = 4.398 lei

Indemnizație primită în baza OUG nr. 30/2020 = 4.072 lei/lună x 2 luni = 8.144 lei

Impozit aferent indemnizației = (Indemnizație brută – CAS – CASS) x 10% = (8.144 lei – 2.036 lei – 814 lei) x 
10% = 530 lei

Impozit total = 4.398 lei + 530 lei = 4.928 lei

b) Impozitul pe venitul obținut din contractul de activitate sportivă se determină astfel:

Venit brut anual = 2.000 lei/lună x 12 luni = 24.000 lei

Impozit aferent venitului obținut din contractul de activitate sportivă (reținut prin stopaj la sursă) = 
24.000 lei x 10% = 2.400 lei

c) Contribuabilul dispune asupra destinației sumei reprezentând 3,5% din impozitul pe veniturile obținute 
în anul 2020 pentru susținerea entității nonprofit YXY, depunând:

l formularul 230, în cuprinsul căruia direcționează suma de 84 lei (2.400 lei x 3,5%), reprezentând 3,5% 
din impozitul datorat pentru veniturile obținute din derularea contractului de activitate sportivă;

l formularul 212, în cuprinsul căreia direcționează suma de 154 lei (4.398 lei x 3,5%), reprezentând 3,5% 
din impozitul datorat pentru veniturile realizate în cadrul PFA.

Prezentăm mai jos un extras din formularul 230 completat de contribuabil:

Destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual 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

Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult 

Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani 
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Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult 7562901

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult YXY

Cont bancar (IBAN) RO33AABC5431000000000RON

Procentul din impozit (%) 3,5 Suma (lei) 84

Prezentăm mai jos un extras din formularul 212 completat de contribuabil:

SECȚIUNEA I.8. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 3,5% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL 
NET/CÂȘTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL

DATE PRIVIND VIRAMENTUL

I.8.1. Destinația și valoarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat

A.1. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult 

Procent din impozit (%) 3,5 Suma (lei) 154

I.8.2. Date de identificare a entității nonprofit sau a unității de cult către care este destinată suma

1. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult YXY

2. Cod de identificare fiscală entitate nonprofit/unitate de cult 7562901

3. Cod bancar IBAN RO33AABC5431000000000RON


