
Instrucțiuni de completare a formularelor de redirecționare a 2% din impozitul pe venit: 
 
 
Ca să redirecționați 2% din impozitul pe veniturile obținute în 2017 către ARCEN, trebuie să 
completați fie formularul 230 (pentru venituri din salarii sau pensii), fie formularul 200 (pentru 
alte venituri). Conform legii, formularele se depun individual de către contribuabili la sediul 
ANAF de care aparțineți (unde aveți reședința), dar se pot transmite și prin poștă de către noi, în 
numele dvs. Orice variantă ați alege, vă rugăm să ne transmiteți o copie a formularului, fie pe 
mail la contact@arcen.info, fie în format fizic pe Str. Semilunei, nr. 7, et. 1, ap. 2, sector 2, 
București. 
 
Completarea formularului 230: 
 

1. Anul: 2017 
2. La rubrica „I. Date de identificare a contribuabilului” completați citeț cu datele 

dumneavoastră. E foarte important să putem distinge numele și adresa, ca să știm unde 
trebuie depusă fișa. 

3. La rubrica „II. Date privind categoriile de venit” bifați categoria sau categoriile de venit 
obținut în 2017. 

4. La rubrica „III. Destinația sumei (...)” bifați în dreptul punctului 2., iar apoi păstrați datele 
noastre: cod de identificare fiscală - 27096970, denumire entitate nonprofit - ASOCIAȚIA 
ROMÂNĂ PT. CULTURĂ, EDUCAȚIE ȘI NORMALITATE - A.R.C.E.N., cont bancar - 
RO72RZBR0000060012735197. 
Câmpul „Suma” se completează doar în cazul doriți să redirecționați către ARCEN, doar 

o parte din cei 2%. Pentru destinațiile celelalte, completați și anexa. 
      5.   Semnați la „Semnătura contribuabilului”. 
 
 
Completarea formularului 200: 
 

5. Anul: 2017 
6. La rubrica „I. Date de identificare a contribuabilului” completați citeț cu datele 

dumneavoastră. E foarte important să putem distinge numele și adresa, ca să știm unde 
trebuie depusă fișa. 

7. La rubrica „II. Date privind categoriile de venit” bifați categoria sau categoriile de venit 
obținut în 2017 și completați restul câmpurilor. 

8. La rubrica „III. Destinația sumei (...)” bifați în dreptul punctului 2., iar apoi completați cu 
datele noastre: cod de identificare fiscală - 27096970, denumire entitate nonprofit - 
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PT. CULTURĂ, EDUCAȚIE ȘI NORMALITATE - A.R.C.E.N., cont 
bancar - RO72RZBR0000060012735197. 
Câmpul „Suma” se completează doar în cazul doriți să redirecționați către ARCEN, doar 

o parte din cei 2%. Pentru destinațiile celelalte, completați și anexa. 
      5.   Semnați la „Semnătura contribuabilului”. 
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