
 
 
Formularul 177 este folosit pentru redirectionarea impozitului pe profit sau a impozitului pe 

veniturile microintreprinderilor, dupa caz, pentru efectuarea de sponsorizari si/sau acte de mecenat 
sau acordarea de burse private.  
 
CINE ÎL DEPUNE? 
a)  contribuabilii care, potrivit legii, dispun redirectionarea impozitului pe profit  
sau 
b)  contribuabilii care, potrivit legii, dispun redirectionarea impozitului pe veniturile 
microintreprinderilor 
 
CUM ȘI UNDE SE DEPUNE? 
Cererea se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, la organul fiscal competent 
pentru administrarea creantelor fiscale datorate de catre contribuabil/platitor. 
 
TERMEN DE DEPUNERE 
a) in termen de maximum 6 luni de la termenul legal de depunere a declaratiei anuale de impozit pe 
profit, in cazul contribuabililor platitori de impozit pe profit; 
b) in termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declaratiei de impozit aferente trimestrului 
IV, in cazul contribuabililor platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor. 
CUM SE COMPLETEAZĂ? 

- in rubrica „Anul“ se inscrie anul pentru care se completeaza formularul, cu cifre arabe cu 4 
caractere (de exemplu: 2022). 
- Rubrica „Perioada“ se completeaza in situatiile in care raportarea se efectueaza pentru alte 
perioade decât anul calendaristic 
 

Sectiunea I „Date de identificare a contribuabilului“ 

1. Se bifeaza casuta „Platitor de impozit pe profit“, respectiv „Platitor de impozit pe veniturile 
microintreprinderilor“, in functie de categoria de platitor corespunzatoare. 

2. In rubrica „Cod de identificare fiscala“ se completeaza codul de identificare fiscala atribuit 

contribuabilului 

3. In rubrica „Denumire“ se inscrie denumirea contribuabilului care dispune redirectionarea 

impozitului 

4. Rubricile privind adresa se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al 
contribuabilului. 

 

Sectiunea II „Redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile 
microintreprinderilor“ 

Se bifează: 1. Sponsorizare catre entitati persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv unitati 
de cult 

- „Denumire“ se inscrie denumirea ASOCIAȚIA THE SOCIAL INCUBATOR. 

- „Cod de identificare fiscala“ se completeaza codul de identificare fiscala al ATSI: 33177409 

- „Cont bancar (IBAN)“ se completeaza codul IBAN al contului bancar al 

ATSI: RO98BACX0000001002686001 



- Adresa ATSI: Str. Suvenir. nr.9, Sector 2, București, cod poștal 020741 

- „Contract nr./data“ se inscriu numarul si data contractului privind acordarea sponsorizarii. 

- „Suma de redirectionat (lei)“ se inscrie suma pentru care se solicita redirectionarea. 

Se semneaza și se depune la ANAF prin Spatiul Privat Virtual. 

 


