Ce este 3,5%, ce reprezintă formularul 230?
Prin formularul 230, Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul
anual datorat, îi spui statului în ce direcţie vrei să se ducă o parte din taxele plătite de tine
anual, contribuind astfel în mod direct la dezvoltarea unui domeniu pe care îl consideri
important.
Formularul 230 este un instrument care ne dă șansa să ne implicăm. Poţi aloca 3.5% din
impozitul pe venit reţinut anual de stat către o cauză în care crezi.
Direcționarea este gratuită, adică nu duce la nici o cheltuială suplimentară. Acest impozit nu
reprezintă o sponsorizare sau o donație, ci un procent din impozitul pe venit reținut anual de
stat.
Cine poate direcționa?
Completezi și depui formularul dacă ai obținut venituri din salarii și asimilate salariilor; venituri
din activități independente/ activități agricole, impuse pe bază de normă de venit; venituri din
activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care
impozitul se reține la sursă; venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele
pentru care venitul net se determină în sistem real; venituri din cedarea folosinței bunurilor,
pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza
normelor de venit.
IMPORTANT: Poți alege să direcționezi cei 3.5% pentru o perioadă de 2 ani, bifând această
opțiune în formular.
Cum poți direcționa 3.5% către LaPrimulBebe?
Pasul 1: Completează formularul cu datele tale și semnează direct de pe desktop utilizând
aplicația Adobe Reader (vezi detalii în acest Ghid pag. 2) sau descarcă, printează și
completează documentul în format hârtie. Se completează: Rubrica I (nume, prenume, inițiala
tatălui, CNP, localitate, județ, stradă și număr stradă) și semnătură contribuabil. Suma NU
trebuie completată. ANAF va calcula automat 3,5% din impozitul pe venit și va face
redirecționarea. Formularul precompletat cu datele asociației, însoțește acest Ghid.
Pasul 2: Depune formularul:
2.1. Completat și semnat la registratura Administrației Financiare de care aparții sau trimite-l
prin poștă, cu confirmare de primire, până la data de 25 mai 2021. (Formularul 230
precompletat cu datele asociației îl găsiți și aici: https://bit.ly/3jJDnOP)
2.2. Depune formularul online prin intermediul site-ului ANAF (anaf.ro), accesând serviciul
”Spațiul Privat Virtual”. În acest caz, trebuie să folosești formularul inteligent, ce nu necesită
semnătură, ci doar validare conform unor pași simpli (detalii în acest Ghid, pag. 3 și 4).
2.3. Ne trimiți nouă formularul pe mail, după completare și semnare, la adresa
umanitar@laprimulbebe.ro. Îl scanezi, dacă l-ai completat și semnat de mână, sau îl trimiți
direct în format pdf (în cazul în care ai completat și semnat de pe desktop).

Cum completăm și semnăm pe desktop Formularul 230 cu ajutorul Adobe Reader

Fig. 1. Deschidem Formularul cu ajutorul Adobe Reader și căutăm opțiunea Completare &
semnare, pictograma creion.

Fig. 2. După completare, căutăm opțiunea Semnare, pictograma stilou.

Depunere formular prin intermediul SPV, Spațiu Privat Virtual, ANAF.
Poți depune formularul 230 online prin intermediul platformei SPV, Spațiu Privat Virtual, ANAF,
dacă ești deja înregistrat (ai un cont activ), sau dacă te înregistrezi, îți faci cont, accesând
siteul ANAF, Înregistrare în Spațiul Privat Virtual. În acest caz, trebuie să folosești formularul
inteligent, ce nu necesită semnătură, ci doar validare. După ce descarci formularul (aici), îl
salvezi și îl deschizi cu Adobe Reader pentru a-l putea vizualiza (vezi Fig. 3) și completa.
(ATENȚIE: Formularul nu este vizibil dacă nu-l slavezi și îl deschizi apoi cu Adobe Reader).
După completare (la cod de identificare fiscală, treci CNP-ul tău), apasă butonul verde
Validează Formularul, așteaptă câteva secunde pentru validare și apoi salvează formularul pe
desktop. După validarea și salvarea formularului, intră pe anaf.ro, secțiunea Depunere
declarație unică și alte formulare SPF-PF, autentifică-te și încarcă formularul (vezi Fig. 4 și 5).
După trimiterea formularului, vei primi pe mail informare și mesaje în contul tău personal de
SPV.

Fig. 3. Foto Formular 230 inteligent. Așa arată formularul inteligent după ce-l deschizi cu
Adobe Reader. Acest format se folosește doar pentru depunere prin intermediul SPV, ANAF.

Fig. 4 Foto site ANAF. Pentru a depune formularul inteligent 230 trebuie accesată secțiunea
marcată cu roșu, Depune declarație unică și alte formulare SPV-PF
Fig. 5. Pagina https://formularespv-pf.anaf.ro/my.policy. După ce dai click pe secțiunea
Depune declarație unică și alte formulare SPV-PF vei intra în această pagină pentru
autentificare username și parolă.

