DONEAZĂ
Direcționează 2% din impozitul pe venit pentru reconstrucția avionului IAR 80 Fly Again

CINE POATE REDIRECŢIONA ?
Poţi completa formularul 230 dacă ai fost în 2020 :
- salariat persoană fizică
- pensionar (cu pensie minim 2000 ron – plătitor de impozit)
Persoanele fizice cu profesii liberale sau alte venituri extra–salariale pot redirecționa prin
completarea Declarației unice .

De ce 2 %?

Organizațiile nonprofit pot primi până la 2 % din impozitul pe venit.
Înregistrarea Asociației Fly Again ca beneficiar de donații poate fi verificată accesând
acest link și introducând codul fiscal 42951753 .

Depunere formular 230

1. Descarcă Formularul 230 precompletat cu datele asociației de aici

2. Tipăreşte formularul pe care l-ai descărcat, completeaza-l şi (foarte
important) semnează-l


Este corect anul 2020 în formular? Nu ar trebui să fie 2021?
Da, este corect pentru că se direcționează un procent din impozitul pe venitul realizat pe
anul 2020.



Care sunt datele ce trebuie completate obligatoriu în formular?
Rubrica I (nume, prenume, inițiala tatălui, CNP, localitate, județ, stradă și număr stradă)
și Rubrica II – redirecționare 2%(denumire și semnătură contribuabil.



Trebuie să completez în formular suma care va fi redirecționată?
Nu, ANAF va calcula automat 2% din impozitul pe venit și va face redirecționarea.

.

3. Depune formularul până la 25 mai 2021 la centrul ANAF de care aparții cu domiciliul
(lista aici).


Ce opțiuni am ca să depun formularul?
-

Poți depune formularul personal la centrul ANAF de care aparții cu domiciliul,sau poți trimite
formularul la ANAF prin poștă cu confirmare de primire. Formularul 230 trebuie depus la
centrul ANAF corespunzător adresei de domiciliu așa cum apare în cartea de identitate.

-

Deoarece ANAF nu ne comunică numele donatorilor, ne poți informa pe mail că ai completat
și depus formularul. Altfel vom primi doar informația cu suma și localitatea unde s-a făcut
donația.

-

Poți trimite formularul completat și scanat pe adresa noastră de email :
contact@iar80flyagain.org și îl vom depune noi la ANAF.

4. Poți depune formularul si online daca ai semnatură electronică
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.html

5. Dacă ai venituri pentru care trebuie să completezi Declarația Unică, iată mai jos detaliile
pe care trebuie să le completezi:
În acest caz, se completează în secţiunea I.6 următoarele date: I.6.1.B) Susţinerea cu 2 %
ASOCIATIA FLY AGAIN ZBOARĂ DIN NOU
Cod de identificare fiscală: 42951753
IBAN: RO22PIRB4236748330001000

