
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, persoanele fizice, care realizează venituri din salarii și 
asimilate acestora, pot solicita direcționarea unei sume reprezentând până la 3,5% (începând cu 1 aprilie 2019, 
până la acea dată cuantumul fiind de 2%) din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit 
care se înființează și funcționează în condițiile legii. 
 
S.I.P. Județul Hunedoara se încadrează în prevederile legii, ca entitate nonprofit. 
 
Drept urmare, dacă nu aveți alte opțiuni, vă solicităm direcționarea a 3,5% din impozitul anual datorat către 
organizația noastră. 
 
Pentru aceasta, vă rugăm să completați formularul 230 (formularul se regăsește în atașamentul de mai jos), 
după care să dați curs uneia dintre următoarele posibilități: 
1. Să îl depuneți la liderul de sindicat din unitate; 
2. Să îl depuneți la organul fiscal în raza căruia aveți domiciliul; 
3. Să îl trimiteți, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail: sip@siphd.ro (în acest caz doar în 

măsura în care îl semnați electronic – pentru aceasta vedeți mai jos); 
4. Să utilizați serviciul online ANAF, Spatiul Privat Virtual – dacă dețineți un cont. 
 
Informații privind sumele colectate din această sursă, dar și alte informații despre situația financiară a S.I.P. 
Județul Hunedoara, pot fi consultate pe site la rubrica DESPRE NOI/SITUAȚII FINANCIARE. 
 
Potrivit deciziilor adoptate în cadrul Conferințelor Județene ale S.I.P. Județul Hunedoara, sumele colectate din 
această sursă au fost acumulate, decizia privind utilizarea acestora urmând să fie adoptată, la momentul 
oportun, după consultarea membrilor de sindicat și în scopul hotărât de aceștia. 
 
Instrucțiuni de completare formular 230: 
1. Se completează secțiunea I a formularului cu datele personale. 
2. În secțiunea II.2. se poate bifa distribuirea sumei pe o durată de 2 ani. 
3. Se semnează formularul, în partea de jos, la „Semnătură contribuabil”. 

Puteți semna și electronic formularul astfel: 
- Se deschide formularul în Adobe Reader; 
- Alegeți editare – marcat cu semnul grafic al unui pix – și optați pentru Fill & Sign sau, în funcție de 

varianta de Adobe Reader, se selectează opțiunea (care este posibil să apară deja pe bara de 
instrumente orizontală spre dreapta) „Semnare document prin introducerea sau desenarea unei 
semnături” (redată sub forma unui stilou); 

- În caseta de dialog care se deschide, desenați semnătura (este posibil inclusiv cu mouse-ul) sau 
încărcați o imagine cu aceasta în măsura în care o aveți salvată). 

4. Transmiteți formularul completat prin utilizarea uneia dintre posibilitățile enumerate mai sus. 
Depunerea la organul fiscal sau prin serviciul online ANAF se poate realiza până la data de 31 martie 2021. 
Dacă depuneți formularul la liderul de sindicat sau îl trimiteți pe e-mail, avem rugămintea de a face acest 
lucru până în data de 10 martie 2021, astfel încât organizația sindicală să aibă posibilitatea de a realiza în 
timp util depunerea. 
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