Clubul Sportiv Zen World Extreme
SPONSORIZAREA

Persoană juridică

1. Prevederea
Sponsorizarea este reglementată de două acte normative majore:
-

-

Legea 32/1994 completată prin legea 394/2006 privind sponsorizarea – stabileşte cine
poate acorda şi primi sponsorizări, beneficiile sponsorului, conţinutul cadru al contractului de
sponsorizare;
Legea 571/2003 privind Codul Fiscal – stabileşte facilităţile fiscale de care beneficiează
sponsorii şi în general tratamentul fiscal al sponsorizării. Facilităţile fiscale ale sponsorului sunt
prezentate la Art.21, Titlul II, Capitolul II, în cadrul aliniatului (4) litera (p).

Două lucruri importante din legislaţie pe care trebuie să le stiţi:
-

-

Dacă sponsorizarea nu depăşeşte 0.3% din cifra de afaceri şi 20% din impozitul datorat pe profit
puteţi deduce integral sponsorizarea din impozitul datorat pe profit. Mai exact in loc să daţi
banii statului ii puteţi oferi ca sponsorizare, contribuind la rezolvarea unor probleme din
comunitate.
Dacă valoarea sponsorizării depăşeşte limitele de mai sus, ea nu mai reprezintă o cheltuială
deductibilă. Adică orice sumă oferită ca sponsorizare peste limita de mai sus este făcută din
propiul dumneavoastră buzunar.

2. Ce este prevederea?
Sponsorizările nu sunt considerate cheltuieli deductibile, deci nu micşorează baza de calcul.
Avantajul constă în faptul că, dacă respectă cele 2 condiţii cumulative (cel mult egal cu 3 la mie din
cifra de afaceri şi cel mult egal cu 20 la sută din impozitul pe profit datorat), ele se scad direct din
impozit. Ȋn felul acesta, respectiva sponsorizare este suportată de către stat.
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3. Cine poate beneficia?
- persoane juridice române pentru profit obţinut în ţară sau afară;
- persoane juridice străine pentru profit obţinut pe teritoriul României.
Astfel:
a. Persoanele juridice române ce obţin profit din orice sursă internă sau externă
b. Persoane juridice străine ce obţin profit din activităţile sediului permanent aflat pe
teritoriul României
c. Persoanele juridice străine ce obţin profit din proprietaţi imobiliare în România
d. Persoane juridice străine asociate cu persoane nerezidente pentru partea din profit
realizat în România de către respectiva asociaţie fără personalitate juridică.
e. Persoane juridice române asociate cu persoane rezidente pentru partea din profit
realizat de către respectiva asociaţie fără personalitate juridică în România sau în
străinătate

4. Care este modalitatea?
a.

Încheierea contractului de sponsorizare, conform legii, între beneficiar şi sponsorul
persoană juridică
b. înregistrarea şi operarea sponsorizării în contabilitatea sponsorului
c. calcularea impozitului şi scăderea sponsorizării din suma datorată ca impozit, trimestrial,
regularizarea făcându-se la sfarşitul anului.

5. De ce este bine?
Sponsorizarea este suportată de către stat, fiind scăzută direct din impozitul datorat. Puteţi astfel
decide ce vreţi să se facă cu o parte din banii datoraţi statului. Sunt bani publici, deci nu vă costă!
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Persoana fizică autorizată

1. Prevederea
Legea 571 din 2003 privind Codul Fiscal, art. 31, alin. 4 prevede anumite facilitati fiscale pentru persoanele
juridice care contribuie financiar prin sponsorizări.

2. Ce este prevederea?
Sponsorizările nu sunt considerate cheltuieli deductibile, deci nu micşorează baza de calcul. .
Avantajul constă în faptul că, dacă respectă cele 2 condiţii cumulative (cel mult egal cu 3 la mie din cifra de
afaceri şi cel mult egal cu 20 la sută din impozitul pe profit datorat), ele se scad direct din impozit. Ȋn felul
acesta, respectiva sponsorizare este suportată de către stat .

3. Cine poate beneficia?
- persoane juridice române pentru profit obţinut în ţară sau afară;
- persoane juridice străine pentru profitul obţinut pe teritoriul României.

Astfel:
a . Persoane juridice române ce obţin profit din orice sursă internă sau externă
b. Persoane juridice străine ce obţin profit din activităţile sediului permanent aflat pe teritoriul României
c. Persoane juridice străine ce obţin profit din proprietăţi imobiliare în România
d. Persoane juridice străine asociate cu persoane nerezidente pentru partea din profit realizat în România de
către respectiva asociaţie fără personalitate juridică.
e. Persoane juridice române asociate cu persoane rezidente pentru partea din profit de către respectiva
asociaţie fără personalitate juridică în România sau în străinatate
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4. Care este modalitatea?
Paşi:
a. încheierea contractului de sponsorizare, conform legii, între beneficiar şi sponsorul persoană juridică
b. Ȋnregistrarea şi operarea sponsorizării în contabilitatea sponsorului
c. calcularea impozitului şi scăderea sponsorizării din suma datorată ca impozit, trimestrial, regularizarea
făcându-se la sfârşitul anului.

5. De ce este bine?
Sponsorizarea este suportată de către stat, fiind scăzută direct din impozitul datorat.
Puteţi astfel decide ce vreţi să se facă cu o parte din banii datoraţi statului. Sunt bani publici, deci nu vă
costă!
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