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 ANEXA nr.    
  la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 2%  
  din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii 
                  

Denumire entitate   
nonprofit/unitate de cult

Sumă (lei)

Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit / 
unităţii de cult2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult

Documente de plată nr./data

Cont bancar (IBAN)

 III.1. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, 
       POTRIVIT ART.79 , ART.82 alin.(6) și ART.102 DIN LEGEA NR.227/2015 

1. Bursa privată

Sumă plătită (lei)

Contract nr./data

  II. 1. DATE PRIVIND CATEGORIILE DE VENIT PENTRU CARE SE SOLICITĂ 2% DIN IMPOZITUL ANUAL

Venituri din salarii și asimilate salariilor

Venituri din pensii

Denumire entitate   
nonprofit/unitate de cult

Sumă (lei)

Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit / 
unităţii de cult2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult

Documente de plată nr./data

Cont bancar (IBAN)

 III.2. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, 
       POTRIVIT ART.79 , ART.82 alin.(6) și ART.102 DIN LEGEA NR.227/2015 

1. Bursa privată

Sumă plătită (lei)

Contract nr./data

  II. 2. DATE PRIVIND CATEGORIILE DE VENIT PENTRU CARE SE SOLICITĂ 2% DIN IMPOZITUL ANUAL

Venituri din salarii și asimilate salariilor

Venituri din pensii

Cod  14.13.04.13

Semnătură contribuabil Semnătură împuternicit

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals  în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

Prezenta anexă face parte integrantă din formularul 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din  
salarii și din pensii".
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