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FOARTE IMPORTANT pentru SPRIJINIREA ASOCIAȚIEI 

Plata a 20% din impozitul pe profit de 16%, datorat statului, este o facilitate fiscală existentă în 
codul fiscal încă din anul 2004, dar care nu este cunoscută de către toți agenții economici și, prin urmare, 
nu este pusă în practică. 


• A nu se confunda cu re-direcționarea a 2% din impozitul pe salarii.

• Direcționarea înseamnă că plata se face direct către ONG-ul ales și nu către ANAF. Avem de indeplinit 

următoarele condiții: 

- Plata să fie făcută către un ONG

- Suma să nu fie mai mare de 20% din impozitul pe profit ( 16% ) 

- Suma să nu depășească 3‰ din cifra de afaceri

- Plata să fie facută până la 31 decembrie a anului fiscal în curs 


 Exemplu de calcul: 

• Cifra de afaceri (total venituri): 2,000,000 

• Profit brut: 125,000 

• Impozit profit 16% = 125,000 X 16%= 20,000 

• 3‰ din CA= 2,000,000 X 3/1000= 6,000 

• 20% din impozit de 16% datorat statului= 20,000 x 20% = 4,000

• Suma maximă donată: = 4,000 

	 Poți sponsoriza un ONG cu o sumă de 4,000 lei, dar nu mai târziu de 31 decembrie, iar plata 
impozitulu pe profit va fi de 16,000 lei, adică 20,000 - 4,000 lei, plată efectuată până la 25 martie anul 
următor. 
	 În ultimul trimestru al anului în curs, pentru a fi cât mai aproape de suma datorată statului, estimați 
profitul realizat, verificați limita de 3‰ din cifra de afaceri. 


      Avantajele acestei facilitati:

• NU este diminuat profitul net al acționarilor firmei 
• Patronul are control deplin a unei părți din impozitul pe profit datorat statului

• Puteți ajuta și susține diverse cauze ale ASOCIAȚIEI “SALVAȚI CÂMPULUNGUL ȘI MUSCELUL” 


Sfat pentru antreprenori și manageri: insistați pe lângă contabilii sau directorii economici să 
îndrăznească să pună în aplicare această facilitate veche de 10 ani.  

Sfat pentru contabili și directori economici: explicați antreprenorilor și managerilor această 
facilitate fiscală și faceți ca ea să funcționeze.
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