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/ 30.01.2020
CERERE PRIVIND DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PANA LA 3,5 % DIN IMPOZITUL ANUAL DATORAT
230
  (suma de control)
I. Date de identificare a contribuabilului
II. Date privind categoriile de venit pentru care se solicită 2% sau 3,5% din impozitul anual
II. Destinația sumei reprezentând pana la 3,5 % din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit  care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii și a unităților de cult precum si pentru acordarea de burse private, conform legii
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult
Cod de identificare fiscală entitate nonprofit/unitate de cult
Inreg.nr.
*) Distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat poate fi solicitata prin cerere pentru acelasi beneficiar pentru o perioada de cel mult 2 ani si va putea fi reinnoita dupa expirarea perioadei respective.
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA
Loc rezervat organului fiscal
 III. DATE DE IDENTIFICARE A IMPUTERNICITULUI
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals  în declaraţii, 
declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Nr inregistrare:
Data :
Semnătura contribuabil ............................................................................
Semnătura împuternicit ............................................................................
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