
Ce inseamna sa redirectionezi 20% ? 

Oricare firma platitoare de impozit pe profit, care inregistreaza profit, 

poate redirectiona catre un ONG cea mai mica valoare dintre: 

• 5‰ din cifra de afaceri 

•  sau 20% din impozitul pe profit datorat statului 

Am implementat pe www.clinicacopiilor.ro  primul 

calculator de redirectionare impozit pe profit din Romania. 

Cum functioneaza redirectionarea impozitului pe profit?  
  

Daca inregsitrezi profit in Romania, inseamna ca platesti impozit pe 

profit. Daca platesti impozit pe profit, inseamna ca poti Ajuta Gratuit. 

 

Întrebari si Raspunsuri 
Î: Ce costuri are compania daca aleg sa redirectionez aceasta suma?  

R: Costul este 0. Sunt bani care oricum vor pleca din firma catre bugetul de stat si 

vor fi gestionati de stat. 
 

 Î: Cand pot face redirectionare din impozitul pe profit? 

 R:  Oricand pe parcursul unui an fiscal. De obicei se poate face la fiecare trimestru, 

atunci cand se apropie data in care se plateste impozitul pe profit, adica lunile 

aprilie, iulie, octombrie, ianuarie.  
 

 Î: Ce se intampla daca nu redirectionez aceasta suma ?  

 R:  Nu se intampla nimic. Suma oricum va trebui platita si ajunge in bugetul de 

stat. Daca alegi sa faci redirectionare, macar poti face un bine, ai un control total 

asupra unei parti din impozit. 
 

 Î: Ce se intampla daca voi redirectiona sau am redirectionat o suma mai mare?  

 R: Ti se acorda posibilitatea ca timp de 7 ani fiscali sa deduci diferenta. De 

asemenea costul este 0.  
 

 Î:  Cum justific plata banilor, daca aleg sa redirectionez din impozitul pe profit 

conform prevederilor Codului Fiscal?  

R: Ordinul de plata va avea in spate contractul de sponsorizare cu ASOCIATIA 

CLINICA COPIILOR sau alt ONG pe care doresti sa il sustii. 
 

Stii ca aproximativ 85% dintre firmele din Romania nu se deranjeaza sa 

faca redirectionare impozit pe profit si sa sustina un ONG, desi nu le costa 

nimic ? Prefera sa dea intrega suma catre visteria statului. 

 

Stii ca daca toate firmele care fac profit in Romania ar redirectiona 

impozitul pe profit, s-ar strange anual peste 400 milioane euro? Adica s-

ar putea face cate un spital, in fiecare judet, in fiecare an. 

EXEMPLU Date financiare Firma X SRL 

Cifra de 

Afaceri  
Cheltuieli   

Profit 

Brut 

Impozit pe 

profit 

Sponsorizare 

deductibila 

1.000.000 lei 800.000 lei 
200.000 

lei 
32.000 lei 5.000 lei 

Varianta 1 Varianta 2 
Minimul 

dintre 
  

Plateste catre 

stat suma de 

Face o sponsorizare 

deductibila catre un 

ONG si plateste 

diferenta catre stat in  

suma de 

5‰ Cifra de 

Afaceri 
5.000 lei 

sau   

20% Impozit 

pe profit 
6.400 lei 

32.000 lei 27.000 lei 

In oricare varianta aleasa firma isi achita obligatia catre stat !!! 

Din impozitul pe profit (banii datorati 
statului) firma poate alege sa faca o 
sponsorizare catre un ONG pe care doreste 
sa il sustina.  
 

Baza legala de redirectionare a 

impozitului pe profit de catre 

companii: Codul Fiscal – Legea 

nr. 227 / 2015, Art. 25 Cheltuieli –

alin. 4 lit. I 
 

Top 5 scuze pe care le-am auzit 
de la firmele din Romania 

 

1. Nu avem profit. Pe diverse site-uri, 

precum si site-ul Ministerului de Finante 
se pot vedea datele financiare ale 
oricarei firme. 100% dintre firmele catre 
care ne-am adresat au profit si platesc
impozit pe profit. 

2. Nu exista asa ceva. Nu se poate. 
Multe firme nu cunosc prevederile 
Codului Fiscal si nu cred ca pot face o 
astfel de redirectionare impozit pe profit. 
Din nepasare, necunoastere sau 
prostie, nici cei care se ocupa de 
contabilitatea firmei „nu deschid” mintea 
persoanelor de decizie. 

3. Nu avem bani. Mergand pe exemplul 

alaturat se intelege ca am bani sa 
platesc 32.000 lei (pentru ca firma are 
impozitul pe profit achitat), dar nu pot 
face 2 plati care adunate fac 32.000 lei. 

4. Ati ajuns prea tarziu. Am dat 
acum 2 ani catre X. Firma poate 

face un contract de sponsorizare la 
fiecare plata a impozitului pe profit catre 
stat. Adica la fiecare 3 luni, urmand ca la 
incheierea bilantului contabil sa faca 
regulzarizarea. 

5. Ne afecteaza datele financiare.
Mergand pe exemplul alaturat,
respectivele companii vor sa spuna ca 
daca platesc 32.000 lei impozit pe profit  
nu le sunt afectate datele financiare. Dar 
daca platesc 27.000 lei + 5.000 lei, totul 
se prabuseste. 

 


