V-ați gândit vreodată cum ar arăta lumea dacă toate
lucrurile ar fi făcute pe jumătate?
În baza Legii Sponsorizării și a Codului Fiscal,
societățile comerciale ar fi putut să direcționeze, anul
trecut, peste 494 de milioane de Euro către sectorul
neguvernamental.
În realitate, doar 49% dintre companiile care au fost
impozitate pe baza profitului pe tot parcursul anului
2017 au utilizat facilitatea fiscală, deși aceasta nu
implică niciun cost pentru contribuabil.

Legea Sponsorizării (32/1994) și
Codul Fiscal (227/2015), cu modificările și completările ulterioare,
permit contribuabililor plătitori de
impozit pe profit să investească în
dezvoltarea societăţii românești,
fără niciun cost.
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În 2017, conform datelor furnizate de ANAF, 27.784 de societăți
comerciale au înregistrat cheltuieli cu sponsorizarea, mecenatul
sau bursele private, direcţionând către entităţi cu scop nelucrativ,
printre care și organizaţii neguvernamentale, suma totală de
peste 1,27 miliarde de lei (280 milioane de euro). Dacă toate
companiile ar fi direcţionat către sectorul neguvernamental suma
maximă prevăzută de lege – peste 2,25 miliarde de lei (494
milioane de euro) ar fi putut suţine domenii cheie precum
sănătatea, educaţia și mediul. Cu toate acestea, doar una din
două societăţi comerciale impozitate pe baza profitului (pe tot
parcursul anului 2017) a ales să utilizeze facilitatea fiscală*.
*Estimări făcute de Asociaţia pentru Relaţii Comunitare pe baza analizei
datelor privind cifra de afaceri și profitul net pentru peste 124 de mii de
companii și extrapolarea rezultatelor obţinute la datele furnizate de ANAF.

EY România, în parteneriat cu Asociația pentru Relații Comunitare și
HOSPICE Casa Speranței a realizat o cercetare care analizează
notorietatea și gradul de accesare a acestei facilități fiscale în rândul
companiilor locale care înregistrează anual o cifră de afaceri de
minim 1 milion de Euro. În același timp, analiza a urmărit modul în
care această facilitate a fost utilizată în ultimele 12 luni de către
companiile din România pentru a sprijini sectorul neguvernamental.
Cercetarea are la bază un chestionar aplicat în perioada 18 octombrie
- 16 noiembrie 2018 și analizează răspunsurile a 59 de reprezentanți ai
companiilor plătitoare de impozit pe profit.
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68%
educaţiei.

18%

< 5.000 Lei

45%

5.000 - 100.000 Lei

23%

100.001 - 500.000 Lei

14%

>500.000 Lei

*45% din companiile participante au direcţionat către
ONG-uri sume cuprinse între 5.000 lei și 100.000 lei

75%*

Din responsabilitate pentru
problemele comunităţii

52%

Datorită existenţei facilităţii
fiscale (sprijinul nu implică
costuri)

30%

Este o
datorie morală

27%

Alegem să sprijinim ONG-uri
care activează în domenii cu
strânsă legătură cu domeniul
nostru de activitate, obţinând
astfel un impact mai palpabil și
asupra rezultatelor companiei
pe termen scurt sau lung

20%

Sprijinul are un efect pozitiv
asupra angajaţilor

20%

Managementul companiei este
impresionat de cauzele pe care
le susţinem

9%

Altele

*75% dintre respondenţi au menţionat că au oferit sprijin prin facilitatea fiscală considerând că au o responsabilitate faţă de problemele comunităţii

34%

Mai mult de 10

27%

Între 4 și 10

39%*

3 sau mai puţine

39% din companiile participante la studiu și care
au direcţionat fonduri prin facilitatea fiscală au
sprijinit cel mult 3 ONG-uri

SCHIMBĂ STATISTICA!
Direcţionează până la 20%
din impozitul pe profit
către o organizaţie neguvernamentală și susţine o
cauză care poate produce
o schimbare în binele
comunităţii.

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu
260.000 de angajaţi în peste 700 de birouri din 150 de ţări şi venituri de aproximativ
34,8 miliarde de USD în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2018. Reţeaua noastră este cea
mai integrată la nivel global iar resursele din cadrul acesteia ne ajută să le oferim
clienţilor servicii prin care să beneficieze de oportunităţile din întreaga lume. În
România, EY este liderul de pe piaţa serviciilor profesionale încă de la înfiinţare, în
anul 1992. Cei 800 de angajaţi din România şi Republica Moldova furnizează servicii
integrate de audit, asistenţă fiscală, asistenţă în tranzacţii şi servicii de asistenţă în
afaceri către companii multinaţionale şi locale. Avem birouri în Bucureşti, Cluj-Napoca,
Timişoara, Iaşi şi Chişinău. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi pagina noastră de
internet: www.ey.com

Asociaţia pentru Relaţii Comunitare (ARC) lucrează de peste 17 ani pentru a încuraja
filantropia ca mecanism de schimbare socială. Lucrăm cu toţi cei care caută resurse
pentru a-și ajuta semenii, cu cei care doresc să ofere resurse pentru a transforma vieţi
și construim mecanisme care să facă transferul acesta de resurse mai simplu și mai
eficient (www.arcromania.ro).

HOSPICE Casa Speranţei, organizație non-profit înființată în 1992 la Brașov, a introdus
conceptul de îngrijire paliativă în România și este cea mai mare fundaţie din ţară care
oferă gratuit servicii specializate gratuite de acest tip.
Organizaţia are două centre cu servicii integrate, în Brașov și București, și echipe
mobile în Făgăraș și Zărnești, pentru îngrijirea persoanelor diagnosticate cu boli
incurabile. În 2018, HOSPICE a inaugurat centrul socio-medical de la Adunaţii
Copăceni, primul din România destinat exclusiv copiilor cu boli incurabile. HOSPICE a
dezvoltat servicii complete de îngrijire paliativă, care sunt oferite în centre de zi,
ambulatorii și unităţi proprii pentru internare, la domiciliul pacienţilor și în spitalele
partenere. În cei 26 de ani de existenţă, HOSPICE a adus alinare și speranţă pentru
peste 26.000 de copii și adulţi cu boli incurabile.

