
Timpul este cel mai valoros lucru pe care un părinte îl poate avea alături de copilul lui, mai ales                 
în contextul unui tratament de lungă durată sau al unei boli grave. Să poți fi acolo, lângă puiul tău, 
să îi dai curaj și putere, alinare și speranță în astfel de momente înseamnă enorm pentru amândoi. 
 
FIECARE DONAȚIE oferă TIMP prețios împreună părinților din Casele Ronald McDonald                     
și copiilor acestora. Prin donația dumneavoastră, le puteți oferi Timp să fie aproape de cei mici, 
Timp de recuperare, Timp pentru a înfrunta orice obstacol, Timp de vindecare. 
 
Oferiți-le acest Timp. Donația dumneavoastră susține familiile din cele 3 Case Ronald McDonald, 
banii acoperind costurile cu cazarea, mesele calde, pachetele de primă necesitate sau alte costuri                         
necesare șederii familiilor copiilor bolnavi.
 
Completați contractul de sponsorizare alăturat și oferiți Timp! 

Casele Ronald McDonald din incinta spitalelor Grigore Alexandrescu din București, Louis Țurcanu                         
din Timișoara și Sf. Maria din Iași asigură acces crescut la servicii medicale de calitate                                   
și posibilitatea tratării copiilor cu familia aproape, pentru oricât timp este nevoie, mai ales în cazul 
familiilor fără posibilități materiale care călătoresc de la sute de kilometri. Credem că orice luptă        
se câștigă mai ușor atunci când familia este aproape. În Casele Ronald McDonald, anual, peste 
1.000 de familii pot fi găzduite pentru peste 9.000 de nopți în cele 57 de dormitoare cu baie                    
proprie.

Bună ziua,

Cât timp ați putea sta departe de copilul dumneavoastră, atunci 
când e internat în spital?

Drumul meu către Casa Ronald McDonald București a început                    
în vacanță, atunci când fiica mea a fost lovită de trăznet în Parcul 
Național Retezat. După câteva ore lungi, Laura a ajuns în secția ATI 
a spitalului Grigore Alexandrescu din București. O singură persoană 
putea să o însoțească, mama. O doamnă asistentă mi-a îndrumat 
pașii spre o casă în care se puteau caza părinții care își urmau copiii 
internați în spital pentru diverse probleme. 

Casa Ronald McDonald a fost pentru noi o oază de normalitate și 
confort. Un spațiu primitor, care te face să simți mai puțin aspră 
depărtarea de propria casă, care pune la dispoziție tot ceea ce este 
necesar pentru zilnic, astfel să te poți concentra numai                                  
pe problemele care trebuie rezolvate în spital. Aici există camere 
spațioase, în care curățenia este impecabilă, un loc de joacă pentru 
copii foarte prietenos amenajat, o bucătărie cu tot ce este necesar și 
unde poți găsi și o masă caldă zilnic, chiar și gustări felurite, cafea, 
ceai și multe altele.

Timpul trece și suferința începe să cedeze, rănile să se vindece, 
spaimele să dispară.

Familia A., Buzău, 44 de zile în Casa Ronald McDonald București
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Redirecționați 20% din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit până 
la 31 decembrie! Pentru compania dumneavoastră costul este 0,                    
însă sponsorizarea contribuie la salvarea de vieți, la propriu!

Completați contractul de sponsorizare inclus și faceți plata până la 31 
decembrie 2022 pentru a susține activitatea Caselor Ronald McDonald      
din București, Timișoara și Iași.

Informații credit fiscal
Contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii                   
nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile și completările ulterioare, precum și cei care 
acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul 
valorii minime dintre următoarele:

valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situațiile                              
în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, aceasta 
limită se determină potrivit normelor;
valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat. Sumele care nu sunt scăzute 
din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani 
consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea inregistrarii acestora,                   
în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

De exemplu:
Cifra de afaceri
Profitul impozabil
Impozit pe profit (16%)
20% din impozitul pe profit
0.75 % la cifra de afaceri
Suma ce poate fi redirecţionată

10.000.000 lei
1.000.000 lei
160.000 lei
32.000 lei
75.000 lei
32.000 lei

Modalitatea de a beneficia de facilitatea fiscală la plata impozitului pe profit este foarte simplă:
 1. Semnați un contract de sponsorizare cu un ONG înscris în Registrul entităților                  

pentru care se acordă deduceri fiscale și virați către acesta suma dorită;
 2. Calculați suma reprezentând 20% din impozitul pe profit și suma reprezentând 0,75%

din cifra de afaceri;
 3. Sponsorizarea acordată, limitată la valoarea cea mai mică dintre cele două sume 

calculate mai sus, se va scădea din impozitul pe profit datorat.

Vă mulțumim!
Cu recunoștință,
Andreea Cioban
Director Executiv
Fundația pentru Copii Ronald McDonald

***Suplimentar, dacă există sume aferente anului 2021 care nu au fost redirecționate, puteți completa formularul 177 până la data de 25 decembrie 
2022, iar ANAF va vira direct sumele către ONGurile pe care le nominalizați, conform ordinului ANAF 1679/2022. Impozitul pe profit ce poate fi 
redirecţionat se calculează prin scăderea din valoarea minimă stabilită conform Codului fiscal a sumelor reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, 
burse private, acordate entităţilor beneficiare în anul pentru care s-a depus declaraţia anuală de impozit pe profit, şi a sumelor reportate, astfel cum 
au fost înscrise în declaraţia privind impozitul pe profit a anului respectiv. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor ce poate fi redirecţionat se 
calculează prin scăderea din valoarea stabilită potrivit Codului fiscal pentru întregul an fiscal, a sumelor acordate entităţilor beneficiare în anul 
respectiv şi a sumelor reportate. Obligaţia plăţii sumei redirecţionate din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, 
revine organului fiscal competent.

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la 0733.337.449 sau pe email la andreea.cioban@ro.mcd.com.

Misiunea noastră, la Fundația pentru Copii Ronald McDonald, este de a crea, găsi și susține                       
programe care îmbunătățesc direct sănătatea și bunăstarea copiilor și a familiilor acestora.                       
Ne dorim ca împreună să construim o lume în care toți copiii au acces la îngrijirile medicale                         
de care au nevoie, iar familiile acestora să fie sprijinite și implicate activ în îngrijirea micilor pacienți.                    
Lucrăm îndeaproape cu spitalele pediatrice partenere pentru a sprijini îngrijirea centrată pe familie, 
oferind familiilor un loc unde să stea, la câțiva pași de patul de spital al copilului.


