EȘTI PERSOANĂ FIZICĂ
ȘI PLĂTEȘTI IMPOZITE?
SUSȚINE UN ONG SAU O ENTITATE RELIGIOASĂ
DIRECȚIONÂND 2% DIN IMPOZITUL TĂU PE VENIT,
PE CARE IL PLĂTEȘTI LA STAT!

E SIMPLU ȘI NU TE COSTĂ NIMIC!
Găsește IDNO/codul fiscal al
organizației pe care vrei să o
susții în Lista beneficiarilor 2%.

Pentru acces rapid la
Lista beneficiarilor 2%,
scanează acest cod:

Indică IDNO/codul fiscal al organizației pe care vrei să o susții, până la 2 mai
2018, în declarația ta cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET15), în
secțiunea facultativă nr. 6, câmpul M2.
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Штамп территориального налогового органа и подпись налогового служащего, принявшего декларацию
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Штамп территориального налогового органа и подпись налогового служащего, принявшего декларацию

Dacă ai nevoie de ajutor, întreabă operatorul Serviciului Fiscal de Stat cum poți direcționa 2% atunci
când depui declarația (Formularul CET15)

IMPORTANT!
•
•
•
•
•

Depune declarația cu privire la impozitul pe venit în termen
Verifică dacă nu ai datorii la bugetul de stat
Achită impozitul pe venit pentru anul precedent
Indică în declarație codul fiscal doar al unei organizații beneficiare
După 30 septembrie a fiecărui an, poți întreba Serviciul Fiscal de Stat dacă desemnarea ta a
fost validată sau despre motivele nevalidării
Află detalii pe www.2procente.info

Acest afiș este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională
(USAID). Opiniile exprimate aparţin exclusiv Centrulului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau a
Guvernului SUA.

