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Instrucțiuni de completare a Formularului ANAF 230 

Cine poate completa formularul și până când? 

• Formularul poate fi completat de către persoanele care  realizează venituri din salarii și/sau 
venituri din pensii din România.

• 23 mai 2023 este ultima zi până la care poate fi trimis formularul completat către Institut.

• Deși 25 mai 2023 reprezintă deadline-ul ANAF pentru depunerea formularelor, în vederea 
evitării oricărei întârzieri neprevăzute, vă rugăm să respectați deadline-ul AIR de 23 mai pentru 
transmiterea formularului.

Cum se completează și semnează formularul? 
1. Se descarcă formularul editabil în format PDF de pe site-ul Aspen Institute Romania.

2. Pentru completarea formularului este necesară aplicația Adobe Reader.

3. Se completează câmpurile editabile (câmpurile legate de datele de identificare al Institutului 
Aspen România sunt deja completate), prin intermediul funcției de adaugare text(  ).

4. Se semnează în câmpul “Semnatura Contribuabil”, folosind funcția Completare & Semnare (Fill
& Sign) a aplicației Adobe Reader.

5. Se trimite la adresa de email office@aspeninstitute.ro până la data de 23.05.2023, ora 23:59.

Cum se depune forumularul? 

Formularul se poate depune prin trei metode: 

• Se trimite la adresa de email office@aspeninstitute.ro până la data de 23 mai 2023, urmând ca
reprezentanții Aspen Institute Romania să îl depună la ANAF.

• Se depune direct la registratura sediului ANAF de care aparține contribuabilul – lista completă
a sediilor ANAF, aici.

• Se depune direct la ANAF, prin intermediul Spațiului Privat Virtual.

Cum vor fi folosiți banii? 

Sumele primite prin intermediul completării Formularului 230 vor fi folosite exclusiv pentru 
consolidarea Aspen Leadership Trust, o structură creată la începutul anului 2020 cu scopul de a acorda 
burse de participare la Programele de Leadership ale Institutului elevilor de liceu, studenților, 
reprezentanților sectorului public și ONG, din România și din regiune. Mai multe informații despre 
Programele de Leadership susținute prin Aspen Leadership Trust, la acest link. 

Informații utile 

• Nu este necesar niciun document de la locul de muncă în vederea completării formularului.

• Completarea, semnarea și trimiterea Formularului 230 reprezintă redirecționarea a 3,5% din
impozitul pe venit către o organizație non-guvernamentală, în vederea susținerii activității sale.
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