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Redirectioneaza 20% din impozitul pe profit !
2015 - PROCEDURA DE REDIRECTIONARE A 20% DIN IMPOZITUL PE PROFIT
Dorim sa va facem cunoscut faptul ca puteti dona pana la 20% din impozitul pe profit datorat
pentru sprijinirea Asociatiei Club Sportiv Kosmos Bucuresti.
Sumele donate se scad direct din impozitul pe profit, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele
conditii:
• sunt in limita a 0,3 % din cifra de afaceri
• nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat
Compania isi calculeaza suma aferenta celor 20% din impozitul pe profit, apoi incheie cu
contract de sponsorizare cu Asociatia pe care isi doreste sa o sustina, iar cheltuielile sunt
deductibile. Acest tip de sponsorizare nu presupune alte cheltuieli suplimentare si nu afecteaza
profitul net al companiei.
Pentru informatii si alte detalii privind contractele de sponsorizare ne puteti contacta la adresa de
email contact@cskb.ro .
Avantajele unui asemenea tip de donatii este ca reprezentantii companiilor au libertatea de a
alege destinatia unei sume, care in alte conditii ar ajunge oricum la stat, si, in plus, contribuie la o
cauza nobila, fara niciun fel de cheltuiala. De asemenea, contributia fiecarei companii ar putea
determina un progres semnificativ al sportului juvenil.
Legislatie:
Sponsorii Asociatiei Club Sportiv Kosmos Bucuresti vor beneficia, pentru suma sponsorizata, de
facilitatile prevazute in Codul Fiscal al Romaniei, Titlul II, Capitolul II, Art.21, alin.4, lit. p.
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La articolul 21 alineatul (4), litera p) se modifică :
„p) cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate
potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit
prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, și
ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele
aferente în limita minimă precizată mai jos:
1. 3 la mie din cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu
definesc indicatorul «cifra de afaceri» această limită se determină potrivit normelor;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.
Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se
reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea
înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.”
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