
De ce sa donezi 3.5%? 
Sistemul “3.5%” permite contribuabililor persoane fizice sa 
directioneze 3.5% din impozitul lor pe venit catre o 
organizatie non-guvernamentala. Este un sistem prin 
care contribuabilii au posibilitatea sa decida in mod 
direct ce se intampla cu impozitele lor! 

Ce inseamna 3.5%? 
Orice persoana fizica sau juridica ce realizeaza venituri declarate, plateste un impozit catre stat pe acest 
venit. In cazul unui salariat de exemplu, suma incasata lunar in mana de angajat, reprezinta salariul net, 
care este mai mic decat salariul brut. In mare, diferenta intre salariul brut si cel net o reprezinta 
impozitul platit la stat. 
Facilitatea lui 3.5% a fost introdusa de statul roman, care a hotarat, la fel ca in restul Europei, ca din 
impozitul pe venitul realizat in anul anterior, sa lase 3.5% la dispozitia contribuabilului, spre a fi directionat 
catre asociatii non-profit, burse private sau pentru deducerea unor cheltuieli realizate in regim colectiv 
pentru domeniul locativ. 

Contribuabilul plateste in plus pentru donatie? 
In niciun caz. 

 Daca ati decis sa redirectionati cei 3.5% din impozitul pe venitul realizat in anul anterior, nu aveti nimic 
de platit in plus. Din impozitul platit la stat, 3.5% se vor duce catre o asociatie non-profit, de exemplu, 
indicata de contribuabil. 
Daca nu alegeti nicio asociatie non-profit spre care sa redirectionati  cei 3.5% din impozitul pe venitul 
realizat in anul anterior, suma va ajunge in intregime la bugetul statului, care o va aloca mai departe 
dupa cum crede de cuviinta. 

Iata cum trebuie completat formularul daca doriti  sa  redirectionati 3.5% din impozitul pe venitul 
realizat in anul anterior pentru  Societatea de Geografie din Romania. 

Se completeaza formularul 230 cu urmatoarele date:

• numele: nume, initiala tatalui, prenume
• adresa: se inscrie adresa domiciliului fiscal



• cod numeric personal: se inscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecarui
contribuabil sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Agentia Nationala de
Administrare Fiscala cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.

Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult — casuta se bifeaza de catre contribuabilii care 
solicita virarea unei sume de pana la 3.5% din impozitul anual pentru sustinerea unei entitati nonprofit. 
Suma —  nu  se completeaza,  Organul fiscal va calcula și va vira suma admisa, conform legii. 
Pe langa datele de lai sus, pe formular mai trebuie sa completati: 
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult — se inscrie de catre contribuabil denumirea completa a 
entitatii nonprofit: SOCIETATEA DE GEOGRAFIE DIN ROMANIA 
Codul de identificare fiscala al entitatii nonprofit — se inscrie de catre contribuabil codul de identificare 
fiscala al entitatii nonprofit pentru care se solicita virarea sumei: CUI 5223119 
Cont bancar (IBAN) — se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit: –
 RO09RNCB0076008122410001-BCR SECTOR 5 

Dupa ce se completeaza formularul, se face o copie care se pastreaza, iar originalul se depune (direct 
sau se trimite prin Posta) la Administratia Financiara pe a carei raza teritoriala aveti domiciliul. 
Termenul limita pana la care formularul trebuie sa ajunga la Administratia Financiara: 15 mai a anului 
curent. 
Pana la 31 decembrie administratia financiara va centraliza toate informatiile si va vira sumele stranse 
catre organizatiile beneficiare. 

Iata cine suntem 

Va multumim pentru sprijin! 
Societatea de Geografie din Romania 

http://geo-sgr.ro/index.php/istoric/�



