
Cum să redirecționezi 2% către  România 

TERMEN DE DEPUNERE?  Anual, până la data de 31 iulie 

 

1. Deschide acest link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.html  

 

2. Salvează și deschide PDF-ul. 

 

3. Completează cu datele personale – Nume, Inițiala tatălui, prenume, Adresă etc. 

 

4. Completează datele  România și bifează “susținerea…” și “2%” 

 

DENUMIRE:  FUNDATIA GREENPEACE CEE ROMANIA 

C.I.F. 22747989 

CONT BANCAR (IBAN): RO17BACX0000000126456001 

 

5. În partea de jos a paginii apasă pe “VALIDARE” și dacă datele sunt corect 

completate, atunci ai două opțiuni: 

1. “LISTARE”  adică listezi în două exemplare și depui personal sau prin poștă pe 

adresa ANAF-ului din localitatea de domiciliu 

 SAU 

2. “Aplică semnătura electronică” – unde mai sunt câțiva pași pentru cei cu răbdare iar 

ulterior depui formularul semnat digital în online, prin intermediul serviciului Spațiul Privat 

Virtual www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/ sau semnat electronic cu certificatul digital 

calificat prin portalul https://decl.anaf.mfinante.gov.ro/my.policy, pentru cei care au. 

Dacă alegi prima variantă, depunerea formularului se ve efectua astfel:  

 Formularul se completează și semnează în 2 exemplare și se poate depune în 

format hârtie și original, direct la Registratura Organului Fiscal (Administrația 

Financiară) la care sunteți arondat/ă, prin poștă sau prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire.  

 

https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/oficial-declaratia-unica-depune-31iulie-1_5c87abf6445219c57e29278d/index.html
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.html
https://decl.anaf.mfinante.gov.ro/my.policy


 

 Mai multe detalii privind unde poți depune personal formularul, Agenția Națională de 

Administrare Fiscală (ANAF) de care aparții cu domiciliul, regăsești 

aceesând: https://goo.gl/XFb2QQ  

* organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul își are domiciliul, potrivit legii sau 

adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru 

persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România. 

* organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili 

persoane fizice. Pentru cei cu profesii liberale și alte tipuri de PFA, cei 2% pot fi direcționați 

direct prin depunerea Declarației Unice, completând cu aceleași date menționate anterior. 

 Copia (al doilea exemplar) se păstrează de către contribuabil sau de către 

împuternicitul acestuia, dacă este cazul. 

 

Echipa  România 

 vă mulţumește pentru sprijinul acordat! 

 

https://goo.gl/XFb2QQ

