
 

 

   

 

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

 
BIROUL EXECUTIV CENTRAL 

 
 

 
 

 INFORMARE 
cu privire la posibilitatea colectării de către Corpul Național al Polițiștilor a unui 

procent de 2% din impozitul pe venit 

 
  

   

 
În Monitorul Oficial nr. 40 a fost publicat  Ordinul Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală nr. 50 din 11 ianuarie 2019 pentru aprobarea 
procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% 

din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează 
şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de 

burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual 

datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt 
furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în 

condiţiile legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. 
Ordinul stabilește termenul de depunere al formularului 230 pentru anul 2018 - 

până la data de 15 martie 2019 inclusiv. 
Formularul se completează în două exemplare. 

Conform precizărilor Secretarului General al Ministerului Afacerilor Interne 
înregistrate cu nr. 412295 din 22.02.2017 și ale Direcției Generale Financiare  

înregistrate cu nr. 418892 din 08.05.2017 personalul propriu care dorește să 
dispună asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul pe venitul din 

salarii, depune  Declarația 230 la organul fiscal competent, respectiv la structura 
financiar-contabilă a ordonatorului de credite care îi asigură plata drepturilor 

salariale. 
Celelalte persoane depun formularul la: 

 organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde 

îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care 
aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal 

în România; 
 organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea 

contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România. 
 

Formularul se completează în două exemplare. 
    Copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia. 

 
 

Obligaţia calculării şi plăţii sumei revine organului fiscal competent. 
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