


 Legea nr.32 din 19 mai 1994 privind 
sponsorizarea

 Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind 
Codul Fiscal in vigoare de la 01.01.2016



Este actul juridic prin care două persoane convin 
cu privire la transferul dreptului de proprietate 

asupra unor bunuri materiale sau mijloace 
financiare pentru susţinerea unor activităţi fără 

scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, 
denumită beneficiarul sponsorizării.



Se încheie în formă scrisă, cu specificarea 
obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum 

şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor.



Este un act de liberalitate prin care o persoană 
fizică sau juridică, numită mecena, transferă, fără 
obligaţie de contrapartidă directă sau indirectă, 
dreptul său de proprietate asupra unor bunuri 

materiale sau mijloace financiare către o persoană 
fizică, ca activitate filantropică cu caracter 

umanitar, pentru desfăşurarea unor activităţi în 
domeniile: 

cultural, artistic, medico-sanitar sau ştiinţific -
cercetare fundamentală şi aplicată.



Se încheie în forma autentică în care se vor 
specifica obiectul, durata şi valoarea acestuia.



Este orice persoană fizică sau juridică din România 
sau din străinătate care efectuează o sponsorizare 

în condiţiile legii.

1.Societati platitoare de impozit pe profit;

2.Microintreprinderi;

3.PFA, salariatii sau persoanele care realizeaza 
venituri din drepturi de proprietate intelectuala.



 a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, 
care desfăşoară în România sau urmează să 

desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, 
artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific -

cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, 
religios, filantropic, sportiv, al protecţiei 
drepturilor omului, medico-sanitar, de 
asistenţă şi servicii sociale, de protecţia 

mediului, social şi comunitar, de reprezentare a 
asociaţiilor profesionale, precum şi de 

întreţinere, restaurare, conservare şi punere în 
valoare a monumentelor istorice;



 b) instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv 
organele de specialitate ale administraţiei 

publice, pentru activităţile prevăzute la lit. a);

 c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în 
condiţiile prezentei legi, emisiuni ori programe 

ale organismelor de televiziune sau 
radiodifuziune, precum şi cărţi ori publicaţii

din domeniile definite 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 instituţie publică ce activează în 
domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.



Orice persoană fizică cu domiciliul în România, 
fără obligativitatea de a fi recunoscută de către o 
persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o 

instituţie publică, care necesită un sprijin în 
domeniile prevăzute de lege, inclusiv primirea de  

burse private



 Cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat nu 
sunt cheltuieli deductibile la calculul 

impozitului pe profit.

 Platitorii de impozit pe profit:

 Cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat se 
scad din impozitul pe profit datorat in 

cuantum de minimum dintre urmatoarele:

- 5 la mie din cifra de afaceri;

- 20% din impozitul pe profit datorat.



 In cazul sponsorizărilor efectuate către entităţi
persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi
de cult, sumele aferente acestora se scad din
impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de
prezenta literă, doar dacă beneficiarul sponsorizării
este înscris, la data încheierii contractului, în
Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care
se acordă deduceri fiscale,



 Cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat 

 nu influenteaza venitul impozabil.

Microintreprinderile:

 Cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat se 
scad din impozitul pe venit in cuantum de

- 20% din impozitul pe venit datorat.

Sunt deduse din impozit doar sponsorizarile catre 
entităţile nonprofit şi a unităţile de cult înscrise în 
Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care 

se acordă deduceri fiscale



 Cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat
sunt cheltuieli deductibile limitat pentru:

 PFA 

Pot deduce cheltuieli cu sponsorizarea in limita a 
5% din venituri. 

- Nu se scad din impozit ci din venit;

- Nu sunt restrictii ca beneficiarii sa fie acreditati pentru
servicii sociale



 Cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat nu 
sunt cheltuieli deductibile.

PFA, salariatii  si persoanele care realizeaza 
venituri din drepturi de proprietate intelectuala 

:

- pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 
3,5% din impozit, astfel:

a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a 
unităţilor de cult şi pentru burse private;

b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a 
unităţilor de cult, care figurează în Registrul 
entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri 
fiscale



PFA, salariatii si persoanele care realizeaza 
venituri din drepturi de proprietate intelectuala

Prin exceptie, plata sponsorizarii poate fi facuta si 
direct (prin optiune in scris) daca exista un 
contract de sustinere a unei activitati sportive dar 
nu mai mult de doi ani fiscali consecutivi



Nr. 

crt.
EXPLICATII Formula

Caz 1, Fara

sponsorizare

Caz 2, Cu 

sponsorizare 

sub limita

Caz 3, Cu 

sponsorizare 

peste limita

1 Venituri impozabile (CA) 1.000.000 1.000.000 1.000.000

2 Cheltuieli deductibile 800.000 800.000 800.000

3 Cheltuieli de sponsorizare 0 3.000 7.000

4 Profit impozabil rd.1-rd.2+rd.3 200.000 203.000 207.000

5 Impozit 16% rd.4x16% 32.000 32.480 33.120

6 5 la mie din CA rd. 1x3/1000 x 5.000 5.000

7 20% din impozitul pe profit rd. 5x20% x 6.496 6.624

8 Impozit de plata rd. 5 – rd. 6/(3) 32.000 29.480 28.120

9 Total iesiri de numerar rd. 8 + rd. 3 32 32.480 35.120

10 Suma suportata de sponsor rd. 9 – rd. 5 0 480 3.120



 Concluzie-platitori de impozit pe profit:

 a) Daca suma sponsorizata este inferioara 
plafonului deductibil (cazul 2), sponsorul 
suporta doar impozitul pe profit aferent sumei 
donate (3,000x16%=480 lei);

 b) Daca suma sponsorizata este mai mare decat 
plafonul deductibil (cazul 3), sponsorul suporta 
impozitul pe profit aferent sumei donate si 
diferenta cu care depaseste plafonul 
(7.000x16%=1.120 lei plus 2.000 lei depasirea);



 Concluzie - Microintreprinderi:

 - Venit impozabil = 1.000.000 lei

 - Impozit 3% = 30.000 lei

 - Sponsorizare  20% = 6.000 lei

 - Impozit de plata la buget = 24.000 lei.

 Sponsorul nu suporta nimic din banii proprii



Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe 
profit, potrivit celor de mai sus, se reportează în 

următorii 7 ani consecutivi.



Cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi 
pentru acordarea de burse private, efectuate 
conform legii, în limita unei cote de 5% din 

diferenta dintre veniturile impozabile si 
cheltuielile deductibile, mai putin cheltuielile de 

sponsorizare si mecenat.


