
Prin reglementarea de către legiuitor a actelor de sponsorizare, mecenat şi donaţie se oferă 
mediului de afaceri posibilitatea de a se implica în viaţa socială a comunităţii şi/sau a unor 

grupuri vulnerabile. Statul recunoaşte astfel indirect importanţa unor astfel de activităţi, 
motiv pentru care a oferit drept stimul o deducere a sumelor acordate drept sponsorizare. 

Cine poate face 

sponsorizări? 

- orice companie plătitoare de impozit pe profit; 

- orice microîntreprindere. 

Baza legală 

- O.U.G. nr.25/29.03.2018; 

- Ordinul nr. 470/2018 emis de Ministerul Finanţelor Publice şi publicat în M.O. 

nr. 66/23.01.2018, care se referă la actualizarea planului de conturi cu un nou 

cont: 6584 „Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări”, folosit în 

paralel cu 6582 „Donaţii acordate”; 

- Ordinul ANAF 1825/2018 pentru aprobarea modelului  şi conţinutului 

formularului 107 „Declaraţie informativă privind beneficiarii 

sponsorizărilor/mecenatului/burselor private”; 

- Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare. 

Care este suma 

ce poate fi 

dedusă? 

- 0,5‰ din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe 

profit; 

- până la 20% din impozitul pe venit, în cazul microîntreprinderilor, 

pentru susţinerea entităţilor nonprofit care sunt furnizori de servicii 

sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat. 

Cum trebuie să 

procedaţi… 

- încheierea unui contract de sponsorizare între firmă şi Asociaţia 

„A.B.C.D.”, în baza căruia banii pot fi deduşi din impozitul pe 

profit/impozitul pe venit; 

- viraţi banii în contul Asociaţiei; 

- depuneţi Declaraţia 107 „Declaraţie informativă privind beneficiarii 

sponsorizărilor/mecenatului/burselor private”. 

Greşeli 

frecvente 

- sponsorizarea acordată ONG-urilor controlate sau conduse direct de către 

sponsor sau sponsorizarea condiţionată de direcţionarea activităţii beneficiarului 

conduc la pierderea dreptului de deductibilitate a acestor cheltuieli; 

- activitatea beneficiarului de a face publicitate produselor/serviciilor sponsorului 

(caz în care contractul de sponsorizare devine contract de marketing şi 

publicitate);  

- sponsorizările reciproce. 
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