
V-ati hotarat cui dati 2 la suta?
Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Sibiu reaminteste contribuabililor persoane fizice ca
pana cel mai tarziu la data de 25 mai 2012 pot dispune asupra destinatiei sumei de 2% din impozitul pe
venit anual datorat, pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza potrivit
legii. Pot da 2 la suta cei care in anul 2011 au realizat venituri din salarii - situatie in care pot dispune
asupra destinatiei a 2% din impozitul anual, prin completarea si depunerea la organul fiscal a
formularului cod 230 - Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2 % din impozitul anual si
deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ sau cei
care au realizat venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din
activitati agricole, castiguri din transferul titlurilor de valoare, castiguri din operatiuni de
vanzare-cumparare de valuta la termen situatie in care pot dispune asupra destinatiei a 2% din impozitul
pe venitul anual prin completarea si depunerea la organul fiscal a formularului cod 200 - Declaratie
privind veniturile realizate din Romania, pentru declararea veniturilor realizate in anul fiscal 2011. 
  
  Formularele 200 `i 230 se completeaza de catre contribuabili, inscriind cu majuscule, citet si corect,
datele prevazute de acestea si se depun personal sau prin imputernicit legal cu semnatura olografa, direct
la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata. 
  
  Obligatia calcularii, retinerii si virarii sumei reprezentand 2% din impozitul pe salarii si pe venitul anual
impozabil revine organului fiscal competent. Nu se poate opta pentru sponsorizarea mai mult de una
entitate nonprofit. Organul fiscal va prelucra doar prima optiune exprimata.
  
  Incepand cu anul acesta formularele 200 si 230 se pot depune si online, cu semnatura electronica
calificata, utilizand softul publicat la sectiunea Declaratii electronice/Persoan e fizice/Descarcare
declaratii pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
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