
 

 

 
Extras din Codul Fiscal privind facilitățile fiscale acordate sponsorizărilor 
 
A. Companiile plătitoare de impozit pe profit pot redirecționa 20% din impozitul pe profit datorat 
Statului, către o asociație/fundație, prin semnarea unui contract de sponsorizare, conform Codului 
Fiscal: Titlul II, Cap. II, articolul 25,al (4),litera i) ”ART. 25 –Cheltuieli(4) Următoarele cheltuieli nu 
sunt deductibile:i) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat, cheltuielile privind bursele private, 
acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit 
prevederilor Legiinr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare,ale 
Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 
prevederilor art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 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 situațiile 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). 
 
B. Companiile plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pot redirecționa 20% din 
impozitul pe venit datorat Statului, către o asociație/fundație, prin semnarea unui contract de 
sponsorizare, conform Codului Fiscal:Titlul III, articolul 56„ART. 56 -Plata impozitului și depunerea 
declarațiilor fiscale(1) Calculul și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează 
trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează 
impozitul.(11) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări,potrivit prevederilor Legii nr. 
32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a 
unităţilor de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de 
cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1), precum şi microîntreprinderile 
care acordă burse elevilor şcolarizaţi în învăţământul profesional-dual în conformitate cu prevederile 
art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificărileşi completările ulterioare, scad sumele 
aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din 
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat 
cheltuielile respective. 
Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă 
privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, 
potrivit alin.(11), precum și prevederile alin. (12). Modelul și conținutul declarației informative se 
aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.” 
 

* Incepand cu 1 ianuarie 2022 se aplica Legea nr. 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal: 

Art. I. -Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum 
urmează: 

1.La articolul 42, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 

"(4)În cazul în care valoarea stabilită potrivit art. 25 alin. (4) lit. i), diminuată cu sumele reportate, 
după caz, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecţionarea impozitului pe profit, 
în limita valorii astfel calculate, pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau 
acordarea de burse private, în termen de maximum 6 luni de la data depunerii declaraţiei anuale de 
impozit pe profit, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirecţionare. În cazul 



 

 

contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirecţionarea poate fi dispusă numai de persoana 
juridică responsabilă. Obligaţia plăţii sumei redirecţionate din impozitul pe profit revine organului 
fiscal competent. Redirecţionarea impozitului pe profit pentru sponsorizarea entităţilor persoane 
juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităţilor de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul 
sponsorizării este înscris, la data plăţii sumei respective de către organul fiscal, în Registrul 
entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (41). Procedura, 
modelul şi conţinutul formularului de redirecţionare se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.A.F." 

2.La articolul 56, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: 
"(21)În cazul în care valoarea stabilită potrivit alin. (11), diminuată cu sumele reportate, după caz, nu a 
fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecţionarea impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor, în limita diferenţei astfel calculate pentru întregul an fiscal, pentru activităţi de 
sponsorizare, respectiv pentru acordarea de burse, în termen de 6 luni de la data depunerii declaraţiei 
de impozit aferente trimestrului IV, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirecţionare. 
Obligaţia plăţii sumei redirecţionate din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor revine organului 
fiscal competent. Redirecţionarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru sponsorizarea 
entităţilor persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităţilor de cult, poate fi efectuată doar dacă 
beneficiarul sponsorizării este înscris, la data plăţii sumei respective de către organul fiscal, în 
Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (41). 
Procedura, modelul şi conţinutul formularului de redirecţionare se stabilesc prin ordin al preşedintelui 
A.N.A.F." 

Art. II. - 

(1)Începând cu data de 1 ianuarie 2022, respectiv cu data începerii anului fiscal 2022-2023 în cazul 
persoanelor juridice care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit 
dispoziţiilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, contribuabilii pot dispune asupra valorii stabilite potrivit dispoziţiilor art. 25 
alin. (4) lit. i) sau art. 56 alin. (11) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 
după caz, numai dacă aceasta, în urma diminuării cu sumele reportate, este pozitivă. 
(2)Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor se reportează numai pentru sponsorizări/acte de mecenat/acordarea de burse 
private efectuate/înregistrate înainte de termenele prevăzute la alin. (1), potrivit reglementărilor în 
vigoare la data efectuării sponsorizării, fără a depăşi anul 2028 

 

C. Persoanele fizice autorizate, ce desfășoară activități independente, pentru care venitul net este 
determinat în sistem real, deduc cheltuiala cu sponsorizarea la calculul impozitului pe venit, conform 
Codului fiscalTitlul IV, Capitolul II, art.68 al (5) si (6)„ART. 68 -Reguli generale de stabilire a 
venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din 
contabilitate(5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:a) cheltuielile de sponsorizare, 
mecenat, precum și pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 
5% din baza de calcul determinată conform alin. (6);(6) Baza de calcul se determină ca diferență între 
venitul brut și cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru 
acordarea de burse private, cheltuielile de protocol. 
 
*Potrivit legii sponsorizării reglementată de Codul Fiscal Legea nr. 32/1994 ( publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 129 din 25 mai 1994), aceasta reprezintă actul juridic prin care doua persoane își dau acordul cu privire 
la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare.  


