
 

Cheltuielile de sponsorizare pot deduce din impozitul pe profit sau venit datorat şi achitat la stat. Adică, fondurile utilizate 
pentru astfel de acţiuni diminuează ulterior sumele ce trebuie achitate statului în contul impozitul pe profit. 

 

Pentru persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit 

Contribuabilii persoane juridice plătitoare de impozit pe profit au posibilitatea de a direcţiona/acorda fără costuri 
suplimentare fonduri/bunuri/servicii prin acţiuni de sponsorizare, acte de mecenat precum şi pentru burse private. 
Apelând la o facilitatea fiscală prevăzută la art. 21 (4) lit. p) din Codul Fiscal, fondurile/bunurile direcţionate/acordate nu 
reprezintă o cheltuială suplimentară pentru companie.  

Cheltuielile cu sponsorizarea se scad din IMPOZITUL PE PROFIT, în limita a 20% din acesta, dar nu mai mult de 7,5‰ (la 
mie) din cifra de afaceri.  

Sponsorizările se pot realiza trimestrial sau anual.  Este obligatoriu să verificați că entitatea către care faceți sponsorizarea 
este înregistrata în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscal. ViitorPlus – asociaţia pentru 
dezvoltare durabilă figurează în Registrul Entităților și Unităților de Cult din România de la data 04.04.2019, lucru ce poate 
fi verificat pe baza CUI-ului la acest link (Cod de înregistrare ViitorPlus - asociaţia pentru dezvoltare durabilă: 18654032). 

 

Pentru persoanele juridice plătitoare de impozit pe venit (Microîntreprinderi) 

La contribuabilii persoane juridice plătitoare de impozit pe venit unde impozitul trimestrial datorat poate fi intre 1% sau 
3 % din cifra de afaceri realizată în trimestrul respectiv, se poate redirecționa pentru sponsorizare max 20% din această 
valoare.  Sumele se pot achita doar trimestrial, în cazul în care sponsorizarea nu a fost făcută în decursul trimestrului, 
suma respectivă nu poate fi raportată.  
Este obligatoriu să verificați că entitatea către care faceți sponsorizarea este înregistrată în Registrul entităților/unităților 
de cult pentru care se acordă deduceri fiscal. ViitorPlus – asociaţia pentru dezvoltare durabilă figurează în Registrul 
Entităților și Unităților de Cult din România de la data 04.04.2019, lucru ce poate fi verificat pe baza CUI-ului la 
acest link (Cod de înregistrare ViitorPlus - asociaţia pentru dezvoltare durabilă: 18654032). 

 
IMPORTANT! 
Sponsorizarea trebuie să fie înregistrată în contabilitate în anul pentru care se face plata impozitului (anul anterior 
momentului plăţii efective a impozitului). 
 

Dacă aveţi nevoie de detalii suplimentare, ne puteţi scrie la sponsorizare@viitorplus.ro. 

De asemenea, includem mai jos, detalii pregatite de ANAF Brașov. 

https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/searchVAT
https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/searchVAT
mailto:sponsorizare@viitorplus.ro




 

 


