COMUNICAT
Vă prezentăm modul în care se va proceda în acest an pentru depunerea
CERERII PRIVIND DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND
PÂNĂ LA 3,5 % DIN IMPOZITUL ANUAL DATORAT
BAZA LEGALĂ:
- Ordinul A.N.A.F. nr. 15/2021 text publicat în M.Of. al României
nr. 34 din 12 ianuarie 2021;
Organ fiscal competent:
 C.P.S. a M.Ap.N. pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere
deservite de aceasta (centralizat – ANCMRR, pe bază de borderou);
 Organele financiare de unitate pentru militarii activi (sarcină
proprie);
 A.N.A.F. - urile de domiciliu pentru civili, inclusiv cei care
lucrează în unităţi militare (sarcină proprie);
 C.P.S. a S.R.I. pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere
deservite de aceasta (centralizat - ANCMRR prin împuternicit cu
borderou);
- A.N.A.F.- urile de domiciliu pentru cadrele militare în rezervă sau
în retragere deservite de C.P.S. a M.A.I (sarcină proprie).
- termen limită: 25.05.2021;
- modalitate de depunere a formularelor 230: centralizată,
pe bază de borderou, după principiul, cu cât mai repede şi corect,
cu atât mai bine.

- PROCEDURĂ:
- Se descarcă formularul 230 şi Instrucţiunile de completare de pe
site-ul www.ancmrr.ro sau de pe site-ul A.N.A.F.;
- Se completează pe fiecare formular, de către persoana desemnată la
fiecare filială să se ocupe de această activitate, anul, respectiv 2020 şi
rubricile de la Secţiunea II punctul 2, fără bifarea căsuţei „Opţiune privind
distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani” (aceasta va fi completată sau
nu de către contribuabil) şi a sumei (aceasta va fi calculată şi completată de
C.P.S. sau A.N.A.F.-ul de domiciliu);
- Ulterior, se completeză, cu majuscule, de către fiecare persoană
care consimte să dispună asupra destinaţiei sumei reprezentând 3,5% din
impozitul anual pe veniturile din pensii, rubricele de la Secţiunea I şi
semnătura la fnal în rubrica „Semnătura contribuabilului” (atenţie mărită
la corectitudinea înscrierii codului numeric personal). Pentru operativitate
în derularea operaţiunilor de către organul fiscal competent este bine să se
completeze şi adresa de e-mail şi în special numărul de telefon;
- În cazul în care la Secţiunea II, rubrica „Procentul din impozit (%)”
se optează pentru fracţionarea procentului de 3,5% din impozit şi
repartizarea acestuia către mai multe entităţi nonprofit/unităţi de cult se vor
completa şi numărul corespunzător de anexe, semnate de contribuabil şi
ataşate la formularul de bază;
- Începând cu 15.02.2021, ANCMRR centralizează formularele
primite de la filiale şi le depune la C.P.S. a M.Ap.N./S.R.I. Trimiterea
formularelor de către filiale şi depunerea acestora de către ANCMRR se
poate face în mai multe etape, dar nu mai târziu de 25.05.2021 (ultima zi
în care se pot depune la C.P.S. a M.Ap.N./S.R.I..
Corectitudinea completării formularelor 230 şi numărul acestora
vor determina valoarea sumei ce va reveni fiecărei filiale.
ATENŢIE!
NU se admit formulare vechi. Dacă au fost expediate asemenea
formulare către CPS a MApN, acestea vor fi anulate.
Fiecare contribuabil trebuie să consimtă asupra destinaţiei a celor
3,5% din impozitul pe venit din anul 2020.
Puncte de contact : Filialele Județene ANCMRR.
ANEXĂ: Cerere Formular 230

