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INFORMARE 
cu privire la posibilitatea colectării de către Corpul Național al Polițiștilor a unui 

procent de 2% din impozitul pe venit 
 

În conformitate cu prevederile art. 79 din Legea nr. 227 din 2015 privind Codul 
Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 688 din 10.09.2015, cu modificările 

și completările ulterioare, contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume 

reprezentând 2% din impozitul pe veniturile din salarii pentru susţinerea entităţilor 
nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii. 

 

Opţiunea se exercită în scris de către contribuabil şi se aplică începând cu 

impozitul datorat pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente lunii 
următoare celei în care contribuabilul a depus cererea la angajator/plătitor. Opţiunea 

rămâne valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani fiscali consecutivi.  
 

Obligaţia calculării şi plăţii sumei revine organului fiscal competent. 
 

Conform precizărilor Secretarului General al Ministerului Afacerilor Interne 

înregistrate cu nr. 412295 din 22.02.2017 și ale Direcției Generale Financiare  
înregistrate cu nr. 418892 din 08.05.2017 personalul care dorește să dispună asupra 

destinației sumei reprezentând 2% din impozitul pe venitul din salarii, depune Declarația 
230 la organul fiscal competent, respectiv la structura financiar-contabilă a 

ordonatorului de credite care îi asigură plata drepturilor salariale. 
 

Corpul Național al Polițiștilor a luat decizia de a colecta sumele reprezentând 2% 

din impozitul pe venitul din salarii într-un cont distinct, special deschis la BRD, urmând 
ca toate sumele depuse să fie îndreptate exclusiv pentru îndeplinirea unor obiective 

comune ale corpului și ale unităților în care își desfășoară activitatea polițiștii, respectiv: 
 îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru polițiști; 

 creșterea nivelului de dotare a plițiștilor; 
 pregătire profesională. 

 
În vederea îndeplinirii acestor deziderate, președinții structurilor teritoriale vor 

analiza împreună cu șefii unităților și vor stabili care sunt prioritățile la nivel local care se 
subscriu celor 3 obiective și care pot fi sprijinite prin suportarea de către CNP a 

costurilor acestora, în limitele sumelor colectate. Pentru situații deosebite, în limitele 

atribuțiilor Corpului Național al Polițiștilor, la propunerea fundamentată a președinților 
structurilor teritoriale ale corpului se poate analiza și sprijinirea altor activități decât cele 

incluse în obiectivele precizate. 
 

Se impune mențiunea referitoare la faptul că demersul nu se adresează doar 
membrilor Corpului Național al Polițiștilor, iar direcționarea sumei corespunzătoare 

procentului de 2% din impozitul pe venitul din salariu este o activitate voluntară a 
contribuabilului și nu afecteaza veniturile nete ale acestuia. 
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