
EXTRAS Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

ultima actualizare : Legea nr. 185/2019 din 17 octombrie 2019 

ART. 25 – Cheltuieli  

(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile: 

i) cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; 

contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind 

sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din 

impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele: 

1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile 

aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor; 

2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat. 

În cazul sponsorizărilor efectuate către entități persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități 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 entităților/unităților de cult pentru care se acordă 

deduceri fiscale, potrivit alin. (41). 

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 aceleași condiții, la fiecare 

termen de plată a impozitului pe profit. 

 

Norme metodologice 

18 (2) Exemplu de calcul privind scăderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentând sponsorizarea. 

Un contribuabil plătitor de impozit pe profit încheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, în 

calitate de sponsor, care are ca obiect plata unei sume de 15.000 lei.  

Contractul de sponsorizare se încheie în data de 2 noiembrie 2016, în aceeași lună efectuându-se și plata sumei de 15.000 

lei. 

La calculul profitului impozabil pentru anul 2016, contribuabilul prezintă următoarele date financiare: 

Venituri din vânzarea mărfurilor = 1.000.000 lei 

Venituri din prestări de servicii = 2.000 lei 

 
---------------------- 

Total cifră de afaceri = 1.002.000 lei 

Cheltuieli privind mărfurile = 750.000 lei 

Cheltuieli cu personalul = 20.000 lei 

Alte cheltuieli de exploatare din care: 15.000 lei sponsorizare = 90.000 lei 

 
---------------------- 

Total cheltuieli 
 

860.000 lei 

Calculul profitului impozabil pentru anul 2016: 

Profitul impozabil = 1.002.000 - 860.000 + 15.000 = 157.000 lei. 

Impozitul pe profit înainte de scăderea cheltuielii cu sponsorizarea: 

157.000 x 16% = 25.120 lei. 

Avându-se în vedere condițiile de deducere prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, 

valorile sunt: 

- 0,5% din cifra de afaceri reprezintă 5.010 lei; 

- 20% din impozitul pe profit înainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezintă 5.024 lei. 

Suma de scăzut din impozitul pe profit este 5.010 lei. 

Pentru anul 2016 impozitul pe profit datorat este de: 

25.120 - 5.010 = 20.110 lei. 

Suma care nu s-a scăzut din impozitul pe profit, respectiv suma de 9.990 lei, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. 

Recuperarea acestei sume se va efectua, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit. 

 


