
Îți mulțumim că descarci formularul de redirecționare a 2% din impozitul pe venit către Asociația  

The Social Incubator și misiunea sa de integrare socio-profesională a tinerilor instituționalizați. 

Completând acest formular, contribui la construirea unui viitor independent și demn pentru unii dintre  

cei mai vulnerabili tineri din România.

CE ESTE 2%

Un mecanism anual - simplu, rapid și complet gratuit - prin care orice persoană care a înregistrat venit  

în anul anterior poate alege să direcționeze 2% din impozitul pe venitul respectiv către o organizație  

non-profit.*

CUM FUNCŢIONEAZĂ 

Procesul de redirecționare este extrem de simplu și presupune doar câțiva pași:

1. Descarcă acest formular

2. Completează formularul descărcat cu datele tale (ale noastre sunt deja completate)

3. Trimite-ne formularul completat și scanat ( fără pagina pe care o citești acum) prin email, la  

office@asociatiasocialincubator.org, până pe 25 mai 2018

Dacă preferi să depui formularul personal, o poți face la Administrația Financiară (ANAF) de care aparții, 

la ghișeu sau prin poștă (cu confirmare de primire). Adresele tuturor direcțiilor ANAF din țară le găsești aici.

ÎŢI MULŢUMIM!

*sumele nedirecționate prin mecanismul 2% merg automat către bugetul de stat

http://www.asociatiasocialincubator.org
mailto:office%40asociatiasocialincubator.org?subject=
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm


Nr. înregistrare: Data:Loc rezervat organului fiscal

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în declara ii, declar c  datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Semn tur  împuternicit 

Denumire entitate   

nonprofit/unitate de cult

Sum  (lei)

Cod de identificare fiscal  a entit ii nonprofit / 

unit ii de cult
2. Sus inerea unei entit i nonprofit/unit i de cult

Documente de plat  nr./data

Nume

Prenume

Strad

Ini iala  

tat lui

Num r

Jude /Sector

Cod po talLocalitate

Telefon

E-mail

Bloc Scar Etaj Ap.

Cod numeric personal / Num r de identificare fiscal  

Strad

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

Nume, prenume/Denumire

Cod po tal

Num r

Jude /Sector Localitate

Telefon Fax

Cod de identificare fiscal  

E-mail

Fax

Cont bancar (IBAN)

Semn tur  contribuabil

III. DESTINA IA SUMEI REPREZENTÂND PÂN  LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL,
POTRIVIT ART.79 , ART.82 alin.(6) i ART.102 DIN LEGEA NR.227/2015

Num r de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod  14.13.04.13

Bloc Scar Etaj Ap.

1. Bursa privat

Sum  pl tit  (lei)

Contract nr./data

Anexa nr.6

Anul

CERERE  
PRIVIND DESTINA IA SUMEI REPREZENTÂND 

 PÂN  LA 2%  DIN IMPOZITUL ANUAL PE  
VENITURILE DIN SALARII I DIN PENSII 230

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

Venituri din salarii i asimilate salariilor

Venituri din pensii

Anexele nr.                        - fac parte integrant  din prezenta cerere (se înscrie, dac  este cazul, num rul anexelor completate).

2 0 1 7



Anul

Num r de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod numeric personal/Num r de identificare fiscal  

ANEXA nr.   

  la Cererea privind destina ia sumei reprezentând pân  la 2%  
  din impozitul anual pe veniturile din salarii i din pensii 

Denumire entitate   

nonprofit/unitate de cult

Sum  (lei)

Cod de identificare fiscal  a entit ii nonprofit / 

unit ii de cult
2. Sus inerea unei entit i nonprofit/unit i de cult

Documente de plat  nr./data

Cont bancar (IBAN)

III.1. DESTINA IA SUMEI REPREZENTÂND PÂN  LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL,
POTRIVIT ART.79 , ART.82 alin.(6) i ART.102 DIN LEGEA NR.227/2015

1. Bursa privat

Sum  pl tit  (lei)

Contract nr./data

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

Venituri din salarii i asimilate salariilor

Venituri din pensii

Denumire entitate   

nonprofit/unitate de cult

Sum  (lei)

Cod de identificare fiscal  a entit ii nonprofit / 

unit ii de cult
2. Sus inerea unei entit i nonprofit/unit i de cult

Documente de plat  nr./data

Cont bancar (IBAN)

III.2. DESTINA IA SUMEI REPREZENTÂND PÂN  LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL,
POTRIVIT ART.79 , ART.82 alin.(6) i ART.102 DIN LEGEA NR.227/2015

1. Bursa privat

Sum  pl tit  (lei)

Contract nr./data

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

Venituri din salarii i asimilate salariilor

Venituri din pensii

Cod  14.13.04.13

Semn tur  contribuabil Semn tur  împuternicit

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals  în declara ii, declar c  datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete.

Prezenta anex  face parte integrant  din formularul 230 "Cerere privind destina ia sumei reprezentând pân  la 2% din impozitul anual pe veniturile din  

salarii i din pensii".

2 0 1 7


