
 
      

 
 

    
   06.05.2010  Page 1 of 2 www.anaf.ro 

       

   
 
 
 
 
Nr. înreg. ANSPDCP : 759/ 2009 
 
 
 
                                                          

  Data/Nr06.05.2010/1090391  
 
 
 
 
 
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR ŞI 

PROMOVAREA PROGRAMELOR SI STRATEGIILOR DIN ROMÂNIA 

   
 
   

Referitor la solicitarea dumneavoastră privind deducerea de la plata impozitului 
pe profit în limita a 3% din cifra de afaceri fără a depăşi 20% din impozitul pe profitul 
datorat, Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass Media vă transmite 
următoarele: 

 
 
Conform prevederilor art.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre 
veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, 
dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga 
cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul si alte 
elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.  
  
 Totodată, la art. 21 alin (4) lit p) se stipulează că, contribuabilii care efectueaza 
sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind 
sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse 
private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita 
minima de: 
    - 3 la mie din cifra de afaceri; 
    - 20% din impozitul pe profit datorat. 
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 Potrivit pct. 491 din Normele metodologice de aplicare a art. 21 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare,  contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau 
acte de mecenat, potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare si/sau care acorda burse private, pe baza de contract, in conditiile 
Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificarile ulterioare, scad din impozitul 
pe profit datorat sumele aferente, dacă aceste cheltuieli însumate îndeplinesc 
cumulativ condiţiile prevăzute de art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.   
 La acelaşi punct din norme este prezentat un exemplu de calcul privind scăderea 

din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentând sponsorizarea.   
  
 Astfel cum se precizează la art 35 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, contribuabilii sunt răspunzători pentru calculul 
impozitului pe profit. 

 
De asemenea, menţionăm că, la înregistrarea în contabilitate a impozitului pe 

profit se vor avea în vedere şi   prevederile Reglementărilor contabile conforme cu 
Directiva a lV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a 
Reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
3055/2009 , precum şi Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.  
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