Fundatia Olimpica Romana
C.F. 10988070, IBAN RO18 BACX 0000 0030 1641 2000, Unicredit Tiriac
Adresa: Str. Pictor Arthur Verona Nr. 1, Sector 1, Bucuresti, C.P. 010311

Informatii privind directionarea a 20% din impozitul pe profit
catre un ONG
Sponsorizarea a 20% din impozitul pe profit este o facilitate fiscala existenta in codul fiscal
inca din anul 2004, dar care nu este cunoscuta si prin urmare nu este pusa in practica.
A nu se confunda cu re-directionarea a 2% din impozitul pe salarii.
Directionarea inseamna ca plata se face direct catre ONG-ul ales si nu catre ANAF.
Pentru ca suma sa fie deductibila, avem de indeplinit urmatoarele conditii:
- Plata sa fie facuta catre un ONG
- Suma sa nu fie mai mare de 20% din impozitul de plata
- Suma sa nu depaseasca 3‰ din cifra de afaceri
- Plata sa fie facuta pana la 31 decembrie a anului fiscal in curs
- Semnarea unui contract de sponsorizare cu ONG-ul ales
Exemplu de calcul:
CA (total venituri):
Cheltuieli:
Profit brut:
Impozit profit 16%:
3‰ din CA:
20% din impozit:
Suma maxima donata:

1. 200.000
1. 170.000
30.000
4.800
3.600
960
960

Poti sponsoriza un ONG cu o suma de 960 lei, dar nu mai tarziu de 31 decembrie, iar plata
impozitului pe profit va fi de 4.800 lei – 960 lei = 3.840 lei, plata efectuata pana la 25 martie
anul urmator.
Pentru a fi cat mai aproape de suma deductibila, in lunile noiembrie - decembrie estimati
profitul realizat, verificati limita de 3‰ din cifra de afaceri si solicitati contractul de
sponsorizare ONG-ului ales.
Pentru sumele mai mici de 5.000 lei, puteti efectua sponsorizarea in numerar, cu conditia sa
semnati contractul si ONG-ul sa va emita chitanta pana la data de 31 decembrie.
Pentru sumele mai mari de 5.000 lei, ordinul de plata trebuie virat catre ONG pana la 31
decembrie.
In cazul in care suma depasteste cele 2 conditii procentuale, diferenta este considerata
deductibila dar pentru perioada fiscala urmatoare (se deduce din impozitul pe profit aferent
urmatorilor 7 ani.)
In cazul in care plata este facuta dupa 31 decembrie, va fi considerata sponsorizare
aferenta anului urmator.
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In cazul microintreprinderilor platitoare de impozit pe venit nu se aplica aceasta facilitate.
Avantajele acestei facilitati:
- Aveti control deplin a unei parti din impozitul vostru pe profit
- Puteti ajuta si sustine diverse cauze ale ONG-urilor
Sfat pentru antreprenori si manageri: insistati pe langa contabilii sau directorii economici sa
indrazneasca sa puna in aplicare aceasta facilitate.
Sfat pentru contabili si directori economici: explicati antreprenorilor si managerilor aceasta
facilitate fiscala si faceti ca ea sa functioneze.
Pentru cei in mod special interesati, va stam la dispozitie cu detalii specifice.
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