
Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Artipic 

Dacă dorești să ne susții, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venitul anual din 2020 către Artipic prin 
completarea Formularului 230 ”Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul 
anual datorat”. Link formular fizic: https://s9.ro/1df6  

 

Formularul ce poate fi completat și semnat online îl găsești completat cu datele asociației aici: 
https://s9.ro/1d9y  

*pentru a completa online trebuie să ai aplicația Adobe Reader descărcată 

*consultă tutorialele video din josul paginii dacă ai nevoie de ajutor 

Dacă ai avut venituri din salarii/pensii, din activități independente/agricole, drepturi de 

proprietate intelectuală și cedarea folosinței bunurilor, dacă pentru acestea din urmă nu 

ai obligația să depui Declarația Unică.  

COMPLETEAZĂ 

Formularul de mână, cu majuscule. Nu este necesară specificarea sumei (instituția 
fiscală o va calcula și o va vira conform legii) și nici atașarea Fișei Fiscale. Datele 
Artipic sunt precompletate. 

Cum pot completa și trimite online?  

- Descarcă formularul de mai sus 

- Completează câmpurile editable  

- Semnează folosind semnătura olografă 

- Ni-l trimiți pe adresa asociatia.artipic@gmail.com  

 

    Cum semnez? 

      1. Trebuie să ai aplicația Adobe Reader descărcată 

      2. Dai editare – marcat cu semnul grafic al unui pix – și alegi Fill & Sign. 

      3. Odată ce-ai făcut asta, caută pictograma unui stilou. Apeși pe ea și începi să 

semnezi în câmpul din stânga jos, la „Semnătură Contribuabil” 

      4. Dai Done și gata. Semnătura va fi salvată. 

https://s9.ro/1df6
https://s9.ro/1d9y
https://get.adobe.com/ro/reader/
mailto:asociatia.artipic@gmail.com
https://get.adobe.com/ro/reader/


Vestea bună e că poți fie să desenezi semnătura cu mouse-ul, fie să încarci imaginea cu ea. Ca 
să încarci imaginea e simplu: semnezi o foaie albă, faci poză, decupezi cât să fie doar 
semnătura și o încarci în câmpul menționat mai sus. 

Cum pot completa online de pe telefon: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mz5FiFwplFM&feature=emb_title 

Cum pot completa online de pe desktop: 
https://www.youtube.com/watch?v=u9Erz8X4gs8&feature=emb_title 

TRIMITE 

Formularul completat (doar prima pagină) printat și scanat sau direct în format electronic, până 
la data de 25 mai 2021, direct către noi, la adresa asociatia.artipic@gmail.com, urmând ca noi 
să le trimitem spre ANAF (Conform ordin ANAF nr.936/2020, publicat in M.Of. nr.325/2020.) sau 
încarcă-l direct aici, folosind câmpul din partea dreaptă a paginii. 

 

Cum mai poți trimite: 

● prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; 

● îl depui direct la registratura administrației financiare de care aparții (aici ai lista 

administrațiilor); 

● folosești serviciul online ANAF, Spațiul Privat Virtual, disponibil aici. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mz5FiFwplFM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Mz5FiFwplFM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Mz5FiFwplFM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=u9Erz8X4gs8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=u9Erz8X4gs8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=u9Erz8X4gs8&feature=emb_title
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm
https://pfinternet.anaf.ro/my.policy

