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Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii/Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat
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I. Date de identificare a contribuabilului
Calcul
II. Opțiunea privind destinația unei sume din impozitul datorat pe veniturile din salarii, pensii, precum și din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reține la sursă
II.A. Destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat pentru perioada 1.01 -  31.03 2019, inclusiv
II.A.1. Destinația sumei reprezentând 2% din impozitul datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii
II.A.2. Destinația sumei reprezentând 3,5 % din impozitul datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale, acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii
II.B. Destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru perioada 1.04 - 31.12.2019, pentru pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii
III. Opțiunea privind direcționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru perioada 1.01 - 31.12. 2019, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii 3)
Destinatia sumei
Susţinerea unei  entităţi nonprofit sau a unei unităţi de cult
Susţinerea unei   burse private
 Document de plata nr./ data
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