
SCURT GHID FISCAL  (LEGEA SPONSORIZARII &CODUL FISCAL) 

 

 Companiile si microintreprinderile beneficiaza de facilitati fiscale pentru sponsorizarile 
efectuate catre ONG-uri, respectiv reducerea impozitului pe venit/profit datorat catre stat 
(credit fiscal). 

 Sponsorizarea realizata se scade, ca valoare, din impozitul pe profit/venit datorat catre stat 
 Exista criterii/praguri diferite pentru cuantumul sponsorizarilor in functie de caz: Companie 

sau Microintreprindere 
 Beneficiarul sponsorizarii poate fi verificat pe site-ul ANAF, in Registrul entitatilor/unitatilor 

de cult daca este inregistrat corespunzator cu beneficiul de deducere fiscala. 
Registrul entitatilor/unitatilor de cult (anaf.ro) 
   

 

 Cum pot face sponsorizari MICROINTREPRINDERILE? 
 

 Sponsorizarea se face TRIMESTRIAL, fiind raportata la impozitul pe venit aferent, calculat 
trimestrial. 

 
 IMPORTANT!!! 

Contractul de sponsorizare trebuie inregistrat si plata sumei sponsorizate trebuie 
efectuata in perioada aferenta calcularii impozitului (ex. Pt trim 4 trebuie inregistrat 
si platit maxim pana la sfarsitul lui decembrie) 
 

 Cuantumul sponsorizarii poate fi maxim 20% din impozitul pe venit datorat statului  (suma 
sponsorizarii se scade din impozitul pe venit datorat, respectiv 20% in sponsorizare,  80% platiti 
la stat). 

 
 

 Se completeaza Formularul 107 de catre contribuabil pentru anul in care s-au realizat 
sponsorizarile.  107 (anaf.ro) 

 
 

 In cazul in care sponsorizarea facuta depaseste 20% din impozitul pe venit trimestral, surplusul 
se raporteaza pe o perioada de pana la 28 trimestre consecutive, recuperandu-se la plata 
urmatoarelor impozite. 

 
 Exemplu 

(A) Venit impozabil………………………………………………….…….100.000 lei 
(B) Impozit pe venit 3%..........................................................3000 lei (3%*100.000) 
(C) Sponsorizarea (20% din impozit)cf cod fiscal…………………..600 lei(20%*3000) 
(D) Sponsorizare efectiv platita(>20%) ………………………………  2000 lei 
(E) Credit fiscal (suma de recuperate in viitor)…………….……1400lei  (2000-600) (D-C) 
(F) Impozit pe venit datorat la stat……………………………………2400lei  (3000-600)  (B-C) 

 



 Cum pot face sponsorizari COMPANIILE PLATITOARE DE 
IMPOZIT PE PROFIT?  

 
 

 Sponsorizarea se face ANUAL, fiind raportata la impozitul pe profit aferent. 
 

 IMPORTANT!!! 
Contractul de sponsorizare trebuie inregistrat si plata sumei sponsorizate trebuie 
efectuata pana la finalul anului calendaristic. 
 

 Cuantumul sponsorizarii poate fi minimul dintre: 
 0.75% din Cifra de afaceri 
 20% din impozitul pe profit datorat 

 
 

 Se completeaza Formularul 107 de catre contribuabil pentru anul in care s-au realizat 
sponsorizarile.  107 (anaf.ro) 

 
 

 In cazul in care sponsorizarea facuta depaseste limita prevazuta de codul fiscal, surplusul se 
raporteaza pe o perioada de pana la 7 ani consecutivi, recuperandu-se la plata urmatoarelor 
impozite. 

 
 Exemplu 

 
(A) Profit impozabil………………………………………………….….….400.000 lei 
(B) Cifra de afaceri………………………………………………….…….1.000.000 lei 
(C)  Impozit pe profit 16%.....................................................64.000 lei (16%*400.000) 
(D) 0.75% din cifra de afaceri………………………………………………..7500 lei 
(E) 20% din impozit pe profit ………………………………………..…  12.800 lei 
(F) Minim (0.75%CA si 20%IP)…………………………………………….7.500 lei(MINIM (D,E) 
(G) Sponsorizare platita…………………………………………………… ..9.000 lei 
(H) Credit fiscal (suma de recuperat din imp viitoare) ………. 1500 lei (9000-7500) (G-D) 
(I) Impozit pe profit datorat la stat……………………..…56.500 lei (64.000-7500)  (C-D) 

 

 
NOTA: 
Pentru mai multe detalii consultati Legea Sponsorizarii si Ghdul Fiscal. Toate 
mentiunile de mai sus au un caracter strict informativ. 

 


