Către
Agenția Națională de Administrație Fiscală
Dna Mirela Călugăreanu, președinte
Stimată doamnă preşedinte,
Vă solicităm modificarea urgentă a Ordinului nr. 140/2020, în ceea ce priveşte depunerea
Formularelor 230 şi 200, în sensul în care să fie depus un singur formular 200 sau 230 de către
persoana fizică, pentru întregul an 2019.
Ştim că, pentru a sprijini sectorul neguvernamental, şi la cererea acestuia, aţi modificat procentul
ce se direcţionează spre entităţile nonprofit din impozitul de venitul global de către persoanele
fizice, de la 2% sau 3,5%, la 3,5% pentru toate aceste entităţi. Salutăm această decizie.
Solicitarea noastră prezentă, vine ca urmare a dificultăţilor apărute în urma încercării de aplicare
a Ordinului nr. 140/2020:
- De la judeţ la judeţ, Ordinul 140/2020 se interpretează diferit- de la unele administraţii
judeţene ni se comunică că pentru persoanele fizice care direcţionează 3,5% pentru un
furnizor de servicii sociale licenţiat pe întreg anul 2019, este necesar numai un formular.
De la alte ANAF-urile judeţene ni se spune că sunt necesare două formulare- unul aferent
perioadei 1 ianuarie -31 martie 2019 şi celaltat până la finalul anului.
- Fără excepţie, pentru cei ce direcţionează suma către o entitate nonprofit care nu e furnizor
licenţiat de servicii sociale, ni se spune că sunt necesare două formulare- unul pentru 2%,
până pe 31 martie, altul pentru 3,5% după 1 aprilie 2019.
De asemenea, ni se menţionează că pentru cele două segmente de timp din an sunt formulare
diferite.
În atare condiţii, persoanele fizice care doreau să ne direcţioneze aceste sume sunt foarte derutate
şi se văd în situaţia în care să fie puse pe drumuri de mai multe ori.
Care sunt dezavantajele actualului Ordin 140/2020?

1. În loc să le atragem susţinerea celor ce vor să direcționeze o parte din impozit către
ONGuri , devenim ţinta suspiciunii donatorilor.
Procedura pe care o aplicăm noi, de a posta formularul precompletat pe site-ul organzației şi fiecare
să-l descarce şi să-l aducă semnat sau de a face campanii stradale în care să solicităm completarea,
devine acum foarte dificilă, iar oamenii nu înţeleg de ce le tot dăm formulare şi devin suspicioşi.

2. Suma va fi virată în două tranşe, ceea ce presupune efort dublu din partea angajaţilor
dumneavoastră şi timp mai mare de a procesa documentele.

Ne gândim la volumul dublu de documente ce va fi procesat de funcţionarii ANAF şi la două
viramente ce trebuie făcute pentru fiecare entitate.
Avantajele modificării Ordinului 140/2020:
1. Mai puțin efort pentru angajații ANAF.
Fiecare formular depus va presupune o singură căutare a entităţii în baza de date, pentru
confirmarea procentului. Se verifică ce procent trebuie direcţionat pentru perioada 1 ianuarie 201931 martie 2019, pentru că, după data menționată procentul e de 3,5 la toate entitățile.
După verificare se poate aplica o formulă de calcul simplă - direcţionându-se fie 3,5% din suma
datorată reținută ca impozit pe venit pentru întreg anul, fie 2,5% din suma de impozit pe venit
aferentă primului interval + 3,5% din suma de impozit pe venit aferentă, pe al doilea interval.
2.Nu transformăm o procedură de implicare a cetățeanului în susținerea unui obiectiv civic
sau social într-o suspiciune sau un exercițiu birocratic.
Prin urmare, vă solicităm să modificaţi Ordinul 140/2020, menţionând că se completează un singur
formular.
De asemenea, vă solicităm modificarea ordinului cât mai rapid, pentru a se evita colectarea de
multe formulare la dublu şi bulversarea sistemului.
Sperăm să luaţi măsura solicitată cât mai urgent şi să o comunicaţi atât în agenţiile judeţene cât şi
public, pentru a putea fi cunoscută de beneficiarii sumelor şi cei ce le vor direcţiona.
În situația în care doriți un dialog suplimentar cu noi, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la
adresa de email: advocacy@caritasromania.ro, tel. 0740513864, persoana de contact Mihaela
Steliana Munteanu.
Cu aleasă consideraţie,
Mihaela Munteanu

