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Ce este mecanismul 2%?
Mecanismul 2% este procesul în care persoanele fizice pl?titoare de impozite direc?ioneaz? 2% din
suma impozitului pe venit achitat statului în anul precedent c?tre organiza?ii neguvernamentale ?i
entit??i religioase.
Procesul de desemnare procentual? mai este numit ?i mecanismul 2% sau Legea 2%.
Persoanele fizice pot desemna 2% în fiecare an, odat? cu depunerea declara?iei cu privire la
impozitul pe venit în perioada 1 ianuarie- 30 aprilie.
Prin acest mecanism persoanele fizice pl?titoare de impozite pot ajuta o organiza?ie s?-?i continue
activitatea caritabil?/filantropic?/util? societ??ii sau s? sus?in? o cauz? nobil?.
Direc?ioneaz? pân? la 30 aprilie 2021 !

Cum direc?ionezi 2%?
Depui declara?ia cu privire la impozitul pe venit în termen (pentru anul 2021, termenul limit?
este 30 aprilie 2021);
Achi?i integral ?i în termen impozitul pe venit declarat (verific? dac? ai datorii la impozitul pe
venit);
Alegi o singur? organiza?ie din Lista beneficiarilor desemn?rii ?i-i direc?ionezi 2%
(men?ioneaz? IDNO-ul organiza?iei).

Orice persoan? care dore?te s? redirec?ioneze 2% trebuie s? depun? declara?ia cu privire la
impozitul pe venit, chiar dac? nu are aceast? obliga?ie potrivit Codului fiscal.
Cum se depune formularul declara?iei cu privire la impozitul pe venit? Cite?te aici.
În 2021 direc?ionarea a 2% se va realiza prin completarea formularului CET 18 (descarc?
formularul).
Formularul CET18 con?ine o sec?iune facultativ? numit? „Desemnarea procentual?”, în care la
codul M1 se indic? codul fiscal al unei organiza?ii beneficiare în folosul c?reia se face desemnarea.
Exemplu completat al câmpului M1 din declara?ia pe impozitul pe venit cu IDNO-ul
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organiza?iei:

Declara?ia cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET18) poate fi depus?:
personal;
prin po?t? în adresa oric?rui oficiu teritorial al Serviciului Fiscal de Stat;
online, dac? dispui de semn?tur? electronic? pe www.sfs.md

Angaja?ii Serviciului Fiscal de Stat ofer? consulta?ie gratuit? privind completarea
declara?iei cu privire la impozitul pe venit.
Vede?i instruc?iunile video ale Serviciului Fiscal de Stat de completare a declara?iei pe venit
electronice pentru anul 2019 aici.

Desemnarea procentual? nu este o dona?ie!
Diferen?a mecanismului 2% fa?? de dona?ie
Direc?ionarea 2%

Dona?ie

Se face din bugetul de stat.
În cazul în care persoana alege s? redirec?ioneze 2%, la bugetul de Se face din „buzunarul” propriu. Nu afecteaz? bugetul de
stat.
stat vor ajunge 98% din impozitul pe venit în loc de 100%.
Persoana care redirec?ioneaz? 2% nu cheltuie nimic din banii
proprii.

Se face în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie în fiecare an odat? cu
completarea declara?iei cu privire la impozitul pe venit.

Poate fi f?cut? oricând.

Se face potrivit unei anumite proceduri stabilite în legisla?ie ?i
doar unor anumi?i beneficiari.

Dona?ia poate fi f?cut? oricui, dup? propria dorin?? a
persoanei.

Se face în m?rimea a exact 2% din impozitul pe venit.

Dona?ia se face în orice m?rime.

Se face doar de persoanele care au obliga?ia de achitare a
impozitului pe venit.

Poate fi f?cut? de orice persoan?.

Mai multe detalii pe www.2procente.info

De ce s? sus?ii CRJM?

Direc?ioneaz? 2% din impozitul t?u pe venit pentru monitorizarea justi?iei ?i promovarea
democra?iei!
IDNO CRJM: 1010620008129
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Am fost printre cele mai vocale ONG-uri atunci când democra?ia în Republica Moldova a fost în
pericol. Am reac?ionat public la criza politic? din iunie 2019 ?i am solicitat demisia judec?torilor
Cur?ii Constitu?ionale. Ulterior, ne-am exprimat dezacordul fa?? de numirea netransparent? a
noilor judec?tori ai Cur?ii Constitu?ionale; Am organizat Forumul „Reformarea justi?iei ?i
combaterea corup?iei”, principala platform? de discu?ii inclusive despre reforma justi?iei ?i
combaterea corup?iei.
În ultimii patru ani am organizat ?coli de democra?ie pentru 69 de studen?i, am instruit peste
100 de profesioni?ti (avoca?i, judec?tori, procurori) în domeniul Conven?iei Europene a
Drepturilor Omului, peste 300 de reprezentan?i ai ONG-urilor – privind mecanismul 2% ?i peste
700 de studen?i ?i elevi – în domeniul integrit??ii ?i statului de drept;
Am monitorizat respectarea drepturilor Omului în Moldova începând cu anul 2010 ?i am
sintetizat viol?rile din hot?rârile Cur?ii Europene a Drepturilor Omului adoptate în anii
1997-2020 în cauzele moldovene?ti;
Am cerut autorit??ilor respectarea normelor în vigoare ?i am venit cu propuneri de îmbun?t??ire
a legisla?iei (16 opinii juridice în anul 2020).

Pentru mai multe detalii despre realiz?rile noastre, accesa?i linkurile de mai jos:
Realiz?rile CRJM în anul 2020
Realiz?rile CRJM în anul 2019
Realiz?rile CRJM în anul 2018
Realiz?rile CRJM în anul 2016
Rapoartele de activitate ale CRJM
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