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Impozitul pe profit anual reprezintă impozitul pe profit după scăderea (ordinea de aplicare a
facilităților):
creditului fiscal extern,
impozitului pe profit scutit sau redus,
sumelor reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege,
costului de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale;
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Credit fiscal extern
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Calcul scutire profit reinvestit
Profit trim. IV 2022, inainte de calcul impozit
Investitii in echipamente (cod clasificare 2.1 in Catalog) in trim. IV 2022
Investitii in calculatoare si echipamente periferice (cod 2.2.9) in trim. IV 2022
Total investitii in echipamente tehnologice, calculatoare si echipamente periferice
Profit reinvestit, scutit
Suma repartizata la alte rezerve
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Calcul credit fiscal sponsorizare
Cifra de afaceri
Impozit pe profit dupa credit fiscal extern si scutire de impozit, inainte de credit sponsorizare
0,75% din Cifra de afaceri
20% din impozitul pe profit
Minimul dintre cele 2 valori
Sponsorizari reportate din 2020
Sponsorizari reportate din 2021
Sponsorizari efectuate in 2022
Credit fiscal 2022, din sponsorizari reportate
Credit fiscal 2022, din sponsorizari in an
Credit fiscal reportat (din sponsorizari anterioare 2022)
Sponsorizari care nu au putut fi considerate credit fiscal la 2020
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Calcul credit fiscal AMEF
Impozit pe profit dupa credit fiscal extern si scutire de impozit, inainte de credit sponsorizare
Valoare amortizare AMEF achizitionate in an
Valoare amortizare AMEF achizitionate in 2019, 2020, pentru care s-a acordat scutire
Valoare inventar AMEF care nu sunt mijloace fixe, achizitionate in an
Credit fiscal AMEF
Calcul reducere OUG 153/2022
Impozit pe profit dupa credit fiscal extern si scutire de impozit, dupa credit sponsorizare
Procent de reducere aplicat
Reducere
Impozit pe profit annual
Impozit achitat trimestrele 1-3
Impozit pe profit de plata / de recuperat dupa calcul annual impozit

Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară

47.973.328,11
2.852.443,00
35.379,00
2.887.822,00
2.887.822,00
2.887.822,00

1.525.553.442,32
6.950.375,07
11.441.650,82
1.390.075,01
1.390.075,01
1.132.175,00
155.143,22
209.236,52
1.287.318,22
102.756,79
106.479,73

5.560.300,06
2.794,40

2.794,40

5.557.505,66
12%
666.900,68
4.890.604,98
3.295.477,00
1.595.127,98

Art. VIII. - (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice, cu excepţia instituţiilor şi autorităţilor publice, pot
dona sume de bani care se colectează de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă într-un cont
distinct de disponibil în lei deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului
Bucureşti, potrivit prevederilor art. X pentru acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară cetăţenilor străini
sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.
(2) Campania de donare de sume potrivit prevederilor alin. (1) se desfăşoară de la intrarea în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă până la data de 31 decembrie 2022.
Art. IX. (1) Prin derogare de la prevederile art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, contribuabilii potrivit titlului II "Impozitul pe profit" din acelaşi act normativ deduc
la calculul rezultatului fiscal sumele reprezentând donaţiile în bani acordate potrivit prevederilor art. VIII.

