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Din perspectiva responsabilității sociale a companiilor, sponsorizările acordate
potrivit reglementărilor legale demonstrează implicare și sprijin pentru
comunitatea în care o companie operează. O astfel de abordare a devenit
din ce în ce mai apreciată de toate părțile implicate (autorități, angajați,
mass media, acționari, clienți, furnizori, etc.) pentru că denotă un business
responsabil. De asemenea, o astfel de implicare socială crește reputația
companiei și poate contribui la dezvoltarea ei ulterioară.
Beneficiile fiscale ale sponsorizării
Legea Sponsorizării și Codul Fiscal permit companiilor să efectueze
sponsorizări către organizațiile de caritate, pentru care beneficiază
de o facilitate fiscală în anumite limite. Facilitatea fiscală este
acordată prin intermediul mecanismului de credit fiscal și permite
practic sponsorului să direcționeze o parte din sumă reprezentând
impozit pe profit datorat bugetului de stat pentru sponsorizarea unei
organizații sau instituții non-profit.
Condițiile cumulative pentru a beneficia de această facilitate sunt:
•
•

Compania trebuie să fie plătitor de impozit pe profit
Sponsorizările trebuie justificate prin contracte încheiate
potrivit prevederilor legale iar suma trebuie plătită până
la 31 decembrie a exercițiului financiar pentru care se
plătește impozit pe profit

•

Sumele direcționate trebuie să se încadreze în minimul
dintre următorele două limite:
- 0,5% din cifra de afaceri
- 20% din impozitul pe profit datorat

Companiile pot acorda sponsorizări și peste limitele menționate mai
sus întrucât, potrivit prevederilor legale, suma ce depășește limitele
indicate anterior se poate reporta în următorii 7 ani consecutivi.
Recuperarea acestor sume se efectuează în ordinea înregistrării
acestora (cronologic), în aceleași condiții, la fiecare termen de plată
a impozitului pe profit (trimestrial/anual).
În principiu, unele companii acordă sponsorizări spre finalul anului,
moment la care au o imagine de ansamblu cu privire la nivelul
cifrei de afaceri și al impozitului pe profit, criterii în funcție de
care se poate stabili nivelul maxim al beneficiului fiscal generat
de sponsorizări pentru anul respectiv. Însă, chiar dacă se acordă
sponsorizări în timpul anului care la final de an nu pot fi utilizate
integral ca și credit fiscal (reducere de impozit pe profit), ele pot fi
reportate și utilizate ca și credit fiscal în următorii 7 ani.
Exemplu de calcul
Cifra de afaceri

1.000.000 lei

Cheltuieli totale

900.000 lei (din care
cheltuieli cu sponsorizarea
2.000 lei)

Profit brut impozabil

102.000 lei

Impozit pe profit (16%)

16.320 lei

Impozit pe profit după
sponsorizare

14.320 lei

Exemplu de calcul
1.

0.5% din cifra de afaceri = 5.000 lei

2.

20% din impozitul pe profit datorat = 3.264 lei

Așadar, rezultă că firma poate direcționa suma de 2.000 lei către o
organizație caritabilă (cum ar fi United Way România) prin acordarea
sponsorizării și reducerea în contrapartidă a impozitului pe profit
datorat bugetului de stat.
Condiții de acordare a sponsorizării
Pentru a putea beneficia de aceste facilități fiscale, sponsorizarea
trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Legea nr. 32/1994
privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, și
trebuie realizată în baza unui contract de sponsorizare care să poată
fi pus la dispoziția autoritătilor fiscale în cazul unei inspecții fiscale.
Sponsorizarea poate fi efectuată către:
a. o persoană juridică fără scop lucrativ, care desfășoară în
România sau urmează să desfășoare o activitate în domeniile:
cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific-cercetare
fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv,
al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență

și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar,
de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum și de
întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a
monumentelor istorice;
b. instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de
specialitate ale administrației publice, pentru activitățile
menționate la lit. a;
c. emisiuni sau programe ale organismelor de televiziune sau
radiodifuziune, precum și cărti ori publicații din domeniile
menționate la lit. a;
d. orice persoană fizică cu domiciliul în România a cărei activitate
în unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută
de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către
o instituție publică ce activează în domeniul pentru care se
solicită sponsorizarea.

Contacte
Ramona Jurubiță

KPMG Tax SRL
Victoria Business Park, DN1 Bucureşti-Ploieşti, nr. 69-71 Sector 1,
Bucureşti 013685, România, P.O. Box 18 – 191
Tel: +40 741 800 800, Fax: +40 741 800 700
E-mail: kpmgro@kpmg.ro, Internet: www.kpmg.ro

kpmg.com/socialmedia

© 2017 KPMG Tax S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a rețelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG International Cooperative („KPMG International”), o entitate
elvețiană. Toate drepturile rezervate.

Tipărit pro-bono pentru United Way România, de către Dacris Group (www.dacris.net)

Partener, Lider departament Servicii Fiscale și Juridice
rjurubita@kpmg.com

