
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003) 
Forma  sintetică  la  data  22-nov-2012.  Acest  act  a  fost  creat  utilizând  tehnologia  
SintAct®-Acte  Sintetice.  SintAct®  şi  tehnologia  Acte  Sintetice  sunt  mărci  înregistrate  ale  
Wolters Kluwer. 
 
Art. 21: Cheltuieli 
 
(4)  Următoarele  cheltuieli  nu  sunt  deductibile: 
 
p)cheltuielile  de  sponsorizare  şi/sau  mecenat  şi  cheltuielile  privind  bursele  
private,  acordate  potrivit  legii;;  contribuabilii  care  efectuează  sponsorizări  
şi/sau  acte  de  mecenat,  potrivit  prevederilor Legii nr. 32/1994 privind 
sponsorizarea,  cu  modificările  ulterioare,  şi  ale  Legii  bibliotecilor  nr.  
334/2002,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  precum  şi  
cei  care  acordă  burse  private,  potrivit  legii,  scad  din  impozitul  pe  profit 
datorat  sumele  aferente  în  limita  minimă  precizată  mai  jos: 

1. 3 0/00 din cifra de afaceri; 
2. 20 % din impozitul pe profit datorat. 

 
În  limitele  respective  se  încadrează  şi  cheltuielile  de  sponsorizare  a  
bibliotecilor  de  drept  public,  în  scopul  construcţiei  de  localuri,  al  dotărilor,  
achiziţiilor  de  tehnologie  a  informaţiei  şi  de  documente  specifice,  finanţării  
programelor  de  formare  continuă  a  bibliotecarilor,  schimburilor  de  
specialişti,  a  burselor  de  specializare,  a  participării  la  congrese  
internaţionale; 
(la data 01-ian-2010 Art. 21, alin. (4), litera P. din titlul II, capitolul II modificat de Art. 
I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 109/2009 ) 
 
 
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
Forma sintetică  la  data  22-nov-2012.  Acest  act  a  fost  creat  utilizând  tehnologia  
SintAct®-Acte  Sintetice.  SintAct®  şi  tehnologia  Acte  Sintetice  sunt  mărci  înregistrate  ale  
Wolters Kluwer. 
 
 
PARTEA 35I^1: Norme metodologice: 
 
 491.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,  în  
valoare de 15.000.000 lei. Contractul  de  sponsorizare  se  încheie  în  data  
de 2 februarie 2005. 
 
La calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005, contribuabilul 
prezintă  următoarele  date  financiare: 
 

Vasile Darie




Venituri  din  vânzarea  
mărfurilor 

= 1.000.000.000 lei 

Venituri  din  prestări  de  servicii = 2.000.000 lei 
Total  cifră  de  afaceri  1.002.000.000 lei 
Cheltuieli  privind  mărfurile = 750.000.000 lei 
Cheltuieli cu personalul = 20.000.000 lei 
Alte cheltuieli de exploatare 
din care: 

= 90.000.000 lei 

15.000.000 lei sponsorizare   
Total cheltuieli  860.000.000 lei 
 
Calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005: 
 
Profitul impozabil = 1.002.000.000 - 860.000.000 + 15.000.000 = 
157.000.000 lei. 
Impozitul  pe  profit  înainte  de  scăderea  cheltuielii  cu  sponsorizarea: 
157.000.000 x 16 % = 25.120.000 lei. 
 
Avându-se  în  vedere  condiţiile  de  deducere  prevăzute  la  art.  21  alin.  (4)  
lit. p) din Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt: 
- 3 0/00  din  cifra  de  afaceri  reprezintă  3.006.000  lei;; 
- 20 % din impozitul pe  profit  înainte  de  deducerea  cheltuielilor  de  
sponsorizare  reprezintă  5.024.000  lei. 
Suma  de  scăzut  din  impozitul  pe  profit  este  3.006.000  lei. 
 
Pentru trimestrul I 2005 impozitul pe profit datorat este de: 
25.120.000 - 3.006.000 = 22.114.000 lei. 
(la data 18-feb-2005 partea 35^1 completat de Art. I, alin. (A), punctul 7. din Hotarirea 
84/2005 ) 
 
Contribuabilii  care  efectuează  sponsorizări  şi/sau  acte  de  mecenat,  potrivit  
Legii  nr.  32/1994  privind  sponsorizarea,  cu  modificările  şi  completările  
ulterioare,  şi  Legii  bibliotecilor  nr.  334/2002,  republicată,  cu  modificările  şi  
completările  ulterioare  şi/sau  care  acordă  burse  private,  pe  baza  de  
contract,  în  condiţiile  Legii  nr.  376/2004  privind  bursele  private,  cu  
modificările  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  şi  completările  ulterioare. 
(la data 01-ian-2007 partea 35^I^1 completat de Art. I, alin. (B), punctul 14. din 
Hotarirea 1861/2006 ) 
 
 


