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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
În 2017 putem redirec?iona 2% din impozitul pe venit c?tre
circa 500 organiza?ii ale societ??ii civile din ?ar?
paik · Tuesday, January 3rd, 2017

La 2 ianuarie 2017, Ministerul Justi?iei a publicat Lista beneficiarilor desemn?rii
procentuale. Aceasta cuprinde aproximativ 500 de organiza?ii ale societ??ii civile, mai exact
413 asocia?ii ob?te?ti, funda?ii, institu?ii private ?i 71 culte religioase ?i p?r?i componente
ale acestora.
Cele 484 de organiza?ii ale societ??ii civile s-au înregistrat în Lista beneficiarilor în perioada 5-29
decembrie 2016. Organiza?iile înregistrate corespund unor condi?ii de eligibilitate, ?i anume
activeaz? de cel pu?in un an, nu au datorii la bugetul public na?ional ?i desf??oar? fie activit??i de
utilitate public?, ori activit??i sociale, morale, culturale sau de caritate.
În acela?i timp, aproximativ 40 de solicitan?i au fost respin?i pentru c? nu au întrunit condi?iile de
eligibilitate sau nu au avut forma juridic? de organizare prev?zute de Regulamentul cu privire la
mecanismul desemn?rii procentuale.
Organiza?iile deja incluse în Lista beneficiarilor desemn?rii procentuale vor fi incluse automat în
lista pentru anii urm?tori ?i nu este nevoie s? se înregistreze din nou în fiecare an. Totodat?,
Ministerul Justi?iei va verifica în fiecare an dac? acestea nu au datorii la bugetul public na?ional.
În cazul în care organiza?iile nu mai doresc s? participe la mecanismul 2%, acestea pot solicita
Ministerului Justi?iei excluderea din Lista beneficiarilor. Noii solicitan?i vor depune cererile de
înregistrare în perioada 1 – 30 septembrie a fiec?rui an. Pân? la 31 decembrie a fiec?rui an,
Ministerul Justi?iei va publica Lista beneficiarilor mecanismului desemn?rii procentuale pe pagina
sa web.
Între 1 ianuarie ?i 25 martie 2017, persoanele fizice pl?titoare de impozite vor putea direc?iona
2% din impozitul pe venit, achitat la buget, c?tre una din organiza?iile incluse în Lista
beneficiarilor 2%. Pentru aceasta, persoanele vor completa ?i depune declara?ia cu privire la
impozitul pe venit, în care vor indica num?rul de identificare de stat al organiza?iei beneficiare.
Acest num?r este indicat în Lista beneficiarilor publicat? de Ministerul Justi?iei.
Lista integral? a asocia?iilor ob?te?ti, funda?iilor ?i institu?iilor private c?tre care pute?i
redirec?iona 2% în 2017 este disponibil? aici
Lista integral? a cultelor religioase ?i p?r?ilor lor componente c?tre care pute?i redirec?iona
2% în 2017 este disponibil? aici
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