Anexa nr.2

CERERE

ANAF

230

PRIVIND DESTINAIA SUMEI REPREZENTÂND
PANA LA 3,5 % DIN IMPOZITUL ANUAL DATORAT

Agenta Nationals de Admnistrare Fiscal

Anu 20
1. Date de identificare a contribuabilului

Cod numeric personal / Numär de identificare fiscal

Initiala

Nume

tatlui
Prenume

E-mail

Strad

Numär

Bloc

sar

Telefon

iA APJudeySector
Codpo_tal

Localitate

Fax

care
. Destinatia sumei reprezentand pån la 3,5% din impozitul anual pentru susinerea entitäilor nonprofit
burse
de
seinfiinteaza_i funcioneaz inconditiile legi i a unitatilor de cult, precum _i pentru acordarea

private,conform legi

1.Bursa privat

Contract nr Jdata
Documente de plat nr/data

Sumaplätita dei)
2. Sustinerea unei entitäti nonprofit/unit_i

de cut

Optiune privind distribuirea sumei pentru perioad de 2ani
Cod de identificare fiscald a entitati nonprofit/unitai
de cut
o

242996 43-

Denamire entiale nonprovnitate decots 0 .PARINT s PRO SC.GiMN. NR.4PRNCPESA MARCARETA
Cont bancar

BA RO87RNCBO2181246lo ko0004
Suma(lei)

Procentul din impozit(%P

ateet

IL. Date de identificare a împuternicitului

Codde identificarefiscal
Nume, prenume/Denumiré

Jude/Sector

Localitate

Telefon

Fax
fac parte integrant

Anexele nr.U

Sa

Bloc

Numar

Strad

Codpostal
Ema

din prezenta cerere (se înscrie, dac este cazul, numårul anexelor completate).

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratil, declar cà datele înscrise în acest formular sunt corecte _i complete.

Semnatur împuternicit

Semnatur contribuabil
de ctre
se completeaz
1peCererea
baz de norm
de venit, activiti

fizice care realizeaz venituri din salarii i asimilate salarilor, pensii, activitäi independente/
persoanele
independente realizate în baza contractelor de activitate sportiv pentru care impozitul se reine la surs,

intelectualä, altele decât cele pentru care venitul net se determin

prin

cerere

pentru aceia_i beneficiari pentru

va putea fi reinnoit dup expirarea perioadei respective.

3) Procentul nu trebuie s depá_easc

plafonul de 3,5% din impozitul pe venit datorat.

LOCrezervat organului fiscal
Document care conine
Cod 14.13.04.13

agricole impuse

drepturi de proprietate
în sistem real, cedarea folosintei bunurilor pentru care venitul net se determin
pe baza cotelor

forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.
solicitat
Distribuirea sumei reprezentând pån la 3,5% din impozitul pe venit datorat poate fi

2ani i

activiti

Nr. înregistrare:

date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Data:

o

perioad de cel mult 2

