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EXTRAS DIN CODUL FISCAL PRIVIND DEDUCEREA CHELTUIELILOR CU

SPONSORIZAREA DIN IMPOZITUL PE PROFIT

Companiile

pot

redirectiona 2O%

din impozitul pe profit datorat Statului cdtre

o

asociatie/fundatie, prin semnarea unui contract de sponsorizare,

Conform Codului Fiscal, Titlul Il, Cap. ll, articolul 25 alin.4litera i):

"..... contribuabilii care efectueazd sponsoriziri gi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii

nr.32/!994 privind sponsorizarea, cu modificirile gicompletdrile ulterioare,

gi ale Legii

bibliotecilor

nr.33412002, republicatS, cu modificirile gi complet5rile ulterioare, precum 9i cei care acordi burse

private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitu! pe profit datorat la nivelul valorii minime

dintre urmitoarele:

1. valoarea calculati prin aplicarea a

0,75Yo

la cifra de afaceri; pentru situaliile in

care

reglementirile contabile aplicabile nu definesc indicatorul <cifra de afaceri>, aceasti limiti

se

determind potrivit normelor;
2. valoarea reprezentAnd 2O% din

impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu sunt scdzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se

reporteazi in urmdtorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in ordinea
inregistrdrii acestora, in aceleagi condilii, la fiecare termen de plati a impozitului pe profit.

Tn

cazul sponsorizdrilor efectuate cStre entitSli persoane juridice

fdri

scop lucrativ, sumele aferente

acestora se scad din impozitul pe profit datorat, in limitele prevdzute de prezenta liter6, doar dacl

beneficiarul sponsorizdrii esteinscris, la data incheierii contractului, in Registrul entitd!ilor/unititilor
de cult pentru care se acordi deduceri fiscale, potrivit alin. (41)."

Asociafia DARUIESTE ARIPI este inscrisi in Registrul entitSlilor/unitStilor de cult.

Reflectarea in contabilitate a operatiunilor de sponsorizare
prin acordarea de numerar sau virament bancar
6582

%

,,Donatii si subventii acordate"
531 (acordarea de numerar)
,Casa"
512 (virament bancar)
,,Conturi curente la banci"
EXEMPLU DE CALCUL
CA

(totalvenituri)

cheltuieli

= 500.000 lei
= 400.000 lei

Profit brut, impozabil = 100.000 lei
lmpozit aferent acestui profit 116%l = 16.000 lei
0,75% din CA = 3.750 lei

20% din impozit = 3.200 lei
Prin urmare, se poate dona suma de 3.200|ei.

ln contabilitate se inregistreaza:
CA (totalvenituri )
= 500.000|ei
Cheltuielitotale
= 403.200 lei
(inclusiv sponsorizarea)

Profit impozabil

=

96.800 lei + 3.200 lei ( se adauga cei 3.200 lei donati

-

cheltuiala

nedeductibila)
= 100.000 lei (se ajunge la acelasi profit brut pe care l-am fi avut daca
nu donam nimic)
Din impozitul de 16.000 lei aferent acestui profit se scad cei 3.200|ei acordati ca sponsorizare si
se vireaza la stat 12.800|ei.
Sponsorizdrii, de5i este o cheltuial5 nedeductibilS, nu i se aplicd impozit 16%. Sponsorizarea este
total deductibil5 din impozit, dacd se incadreazi in limitele impuse de codul fiscal (si nu fie mai mare
0,75% din CA qi de20% din irnpozit)

Pentru detalii, nu ezitatisa ne contactati la alina@daruiestearipi.ro ,teLA723 215 387 sau
office@calipetre.ro.
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