
                                               Anexă  la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.80  din 10  iulie 2012  

                  

                    Inspectoratului Fiscal de Stat____________________________ 

                                   (se indică organul fiscal teritorial) 

 

                     

                    de la ________________________________________________ 

                                                  (denumirea organizaţiei necomerciale, codul fiscal) 

                         ________________________________________ 

                                                                            (adresa juridică) 

                    în persoana conducătorului dl (dna) __________________ 

                                                                        (numele, prenumele) 

 

 

CERERE 

privind scutirea de plata impozitului pe venit a organizaţiilor necomerciale 

   

În baza art. 52 alin. (5) din titlul II al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997  

___________________________________________________________________________  

(denumirea organizaţiei necomerciale) 

solicită acordarea scutirii de plata impozitului pe venit determinat conform prevederilor titlului II al 

Codului fiscal, începînd cu perioada fiscală 20_____.  

Declarăm că ____________________________________________________________: 

(denumirea organizaţiei necomerciale) 

1.  Sîntem înregistraţi în conformitate cu legislaţia şi desfăşurăm activitate în corespundere cu 

obiectivele prevăzute în _________________________________________. 

(de indicat denumirea documentului de constituire: statut, regulament sau alt document) 

2. În documentul de constituire este indicată interdicţia privind distribuirea mijloacelor cu destinaţie 

specială, a altor mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau proprietăţii între fondatori şi 

membri ai organizaţiei sau între angajaţii ei, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării organizaţiei 

necomerciale. 

3. Mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară, 

proprietatea organizaţiei sînt utilizate în scopurile prevăzute de documentul de constituire. 

4. Nu folosim mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară 

sau proprietatea în interesul unui fondator sau membru al organizaţiei ori în interesul unui angajat. 

5. Nu susţinem partidele politice, blocurile electorale sau candidaţii la funcţii în cadrul autorităţilor 

publice şi nu folosim mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea 

statutară sau din proprietatea pentru finanţarea acestora.
1
  

 

 

Conducătorul agentului economic ____________________________________________ 
                 (numele, prenumele)       L.Ş.                 (semnătura) 

Contabilul-şef__________________________________________________________ 
                        (numele, prenumele)                                 (semnătura) 

 

Data depunerii cererii  ______________ 20___ 
  

Data primirii cererii la organul fiscal _____________ 20___ 

Nr. de înregistrare ____________                                   L.Ş. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Conform prevederilor art. 52 alin. (3) din Codul fiscal, restricţia din punctul 5 nu se extinde asupra partidelor şi altor 

organizaţii social-politice. 


