
 

 

 

 

 

 

Până la data de 

persoanele fizice 

rezidente pot desemna 

2% din suma impozitului 

său pe venitul calculat și 

achitat la buget pentru 

anul 2016 în favoarea 

unui beneficiar eligibil 

(ONG sau cultele 

religioase și părțile 

componente ale 

acestora). 

 

 

Ministerul Finanțelor informează despre modul 

efectuării  desemnării unui cuantum procentual 

de 2% din suma impozitului pe venit calculat 

anual la buget către unul dintre beneficiarii 

eligibili. 

 

Lista beneficiarilor în drept să participe la 

desemnarea procentuală se stabilește anual de 

Ministerul Justiției și se publică pe pagina web 

oficială a acestuia până la data de 31 decembrie a 

anului pentru care se face desemnare 

 

Lista beneficiarilor eligibili pentru anul 2016 

poate fi vizualizată la următoarele linkuri: 

 

http://www.justice.gov.md/public/files/don/2017/1/2_Leg

ea_2017_-_Lista_Asociatii.pdf 

 

http://www.justice.gov.md/public/files/don/2017/1/2_Leg

ea_2017_-_Lista_Culte.pdf 

 

 

 

 

! Desemnarea procentuală poate fi efectuată doar de către 

persoanele fizice rezidente care nu au datorii la impozitul 

pe venit pentru perioadele fiscale anterioare. 

 

 

 

 

 

 

Desemnarea procentuală 

 

Pentru a desemna 2% din suma impozitului pe 

venitul calculat și achitat la buget pentru anul 

2016, persoana fizică urmează să completeze și 

să prezinte în termen Declarația persoanei 

fizice cu privire la impozitul pe venit* 

 

 

 

    *Declarația rapidă poate fi accesată la următorul link: 

https://declaratie-rapida.fisc.md/Document.aspx?taxid=CET15 

 

 

 

 

http://www.justice.gov.md/public/files/don/2017/1/2_Legea_2017_-_Lista_Asociatii.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/don/2017/1/2_Legea_2017_-_Lista_Asociatii.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/don/2017/1/2_Legea_2017_-_Lista_Culte.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/don/2017/1/2_Legea_2017_-_Lista_Culte.pdf
https://declaratie-rapida.fisc.md/Document.aspx?taxid=CET15


 
 

 

 

În secțiunea a șasea ,,M. Desemnarea 

procentuală” al Formularului CET15, la 

 introduceți Codul fiscal (IDNO) 

al beneficiarului ales. 

 

 nu urmează a fi completat. În 

cazul completării, informația introdusă 

. 

Desemnarea procentuală reprezintă un 

proces în care contribuabilii direcționează 

un cuantum procentual de 2% din suma 

impozitului pe venit calculat anual la buget 

către beneficiarii desemnării procentuale 

conform art.152 din Codul fiscal. 

Pentru a desemna 2% din suma impozitului său pe 

venitul calculat și achitat la buget pentru anul 2016, 

urmează a fi parcurși următorii pași: 

1. Să se asigure că nu are datorii la impozitul pe venit 

pentru perioadele fiscale anterioare 

2. Să selecteze un beneficiar din Lista beneficiarilor 

desemnării procentuale întocmită și publicată de 

Ministerul Justiției. 

3. Să-și noteze exact Numărul de identificare de stat 

(IDNO) al beneficiarului ales. 

4. Să completeze Declarația persoanei fizice cu privire 

la impozitul pe venit (Formularul CET 15). 

5. Să indice în secțiunea corespunzătoare a Codul fiscal 

(IDNO) al beneficiarului ales (vezi pasul 2). 

6. Să prezinte organului fiscal (fie pe suport de hârtie 

sau în format electronic) Declarația (Formularul CET 

15) nu mai târziu de 30 aprilie 2017. 

7. Să achite obligațiile privind impozitul pe venit în 

termen (30 aprilie 2017), în cazul în care există 

obligația spre plată. 

Direcționarea unui cuantum procentual de 

2% din suma impozitului pe venit 

reprezintă un drept și nu o obligație. 

Beneficiarii desemnării procentuale sunt: 

a) asociațiile obștești, fundațiile și instituțiile 

private înregistrate în Republica Moldova care 

desfășoară activități de utilitate publică în 

conformitate cu art.30 al Legii cu privire la 

asociațiile obștești; 

b) cultele religioase și părțile componente ale 

acestora înregistrate în Republica Moldova 

care desfășoară activități sociale, morale, 

culturale sau de caritate. 

 

 

Pentru orice informație privind 

completarea și prezentarea Formularului 

CET15 sau alte informații, persoanele 

fizice pot apela Centrul Unic de Apel al 

Serviciului Fiscal de Stat la numărul de 

telefon: 

 . 

  


