
Stiu ca ma poti ajuta sa zambesc! 

                 Ajuta pe Horia!  
Campanie sustinuta de Fundatia “Mereu Aproape” 

E-mail: ajutapehoria@gmail.com 

Ca agent economic puteti decide ca o parte din impozitul  
companiei sa fie directionat catre Fundatia „Mereu Aproape”  
pentru ajutorarea lui HORIA. 
 

Printr-un contract de sponsorizare (bani sau obiecte) se poate deduce pana 
 la 20% din impozitul pe profit datorat Statului, în limita a 3‰ din cifra  
de afaceri a companiei. 
 

Care sunt avantajele dumneavoastra? 
 

Aveti controlul real asupra unei parti din banii pe care ii datorati Statului.  
Puteti alege astfel ca 20% din impozitul pe profit, în limita a 3‰ din  
cifra de afaceri a companiei, sa fie orientati catre proiecte si campanii cu impact real, sustenabil. Fundatia Mereu 
Aproape asigura o alocare justa a fondurilor catre campaniile si proiectele pe care le deruleaza si de asemenea, 
urmareste o ilustrare cat mai clara si transparenta a activitatii sale prin intermediul canalelor media si nu numai.  
 

Extras Codul Fiscal Cap. II, art. 21, pct. 4, lit.p – actualizare la 20.05.2014 
Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea 
si legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca sunt indeplinite cumulativ 
urmatoarele conditii: 
a) sunt în limita a 3 la mie din cifra de afaceri; 
b) nu depasesc 20% din impozitul pe profit. 
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 înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la 
fiecare termen de plată a impozitului pe profit. 
 

Modalitatea de direcţionare este foarte simplă: compania îşi calculează suma aferentă celor 20% din impozitul pe 
profit, apoi încheie un contract de sponsorizare cu ONG-ul susţinut.  
 

Exemplu de calcul: 
Cifra de Afaceri (total venituri) = 100.000 lei 
Cheltuieli = 80.000 lei 
__________________________________________ 

Profit impozabil = 20.000 lei 
Impozitul aferent acestui profit (16%) = 3.200 lei 
Se poate redirecţiona din impozit suma cea mai mică dintre: 3‰ din CA ����100.000 *3‰  = 300 lei 
                                                                                                  20% din impozit ���� 20.000 * 20% = 640 lei 

Deci, în acest caz, se poate deduce din impozit o sponsorizare de până la 300 lei. 
  

În contabilitatea firmei, sponsorizarea va apărea astfel: 
CA (total venituri) = 100.000 lei 
Cheltuieli (incl. sponsorizarea) = 80.300 lei 
___________________________________________ 

Profit impozabil = 19.700 + 300 (sponsorizarea) = 20.000 lei 
Impozitul aferent acestui profit (16%) = 3.200 lei 
Se vireaza catre stat 3.200 lei – 300 lei (sponsorizarea) = 2.900 lei 
 

Inregistrare contabila: Sponsorizarea in forma baneasca (cea mai uzitata forma) 
                   6582               =                      %  
 Donatii si subventii acordate                   531              (acordarea de numerar) 
                                                                 Casa 
                                                             

   512                    (virament bancar) 
                                                                Conturi curente la banci 


