Dacă ești societate comercială poți susține demersurile Artipic prin redirecționarea
impozitului pe venit sau profit simplu și gratuit!

Descarcă de aici contractul de sponsorizare, completează cu datele companiei tale și trimitel la adresa asociatia.artipic@gmail.com
Plătitorii de impozit pe venit pot sponsoriza până pe 30 septembrie pentru trimestrul III și 31
decembrie pentru trimestrul IV.
Plătitorii de impozit pe profit pot sponsoriza până pe 31 decembrie.
Persoanele juridice, plătitoare de impozit pe profit sau venit, pot sponsoriza fără costuri
suplimentare programele și proiectele Asociației Artipic.
Sponsorizarea se face printr-un contract simplu de sponsorizare și este necesar ca suma să
fie virată asociației până la finalul fiecărui trimestru pentru companiile care plătesc impozitul
trimestrial.
Suma ce poate fi dedusă din impozit este până la 20% din impozitul datorat pentru anul
2020 (impozitul pe venit sau profit) – mai jos detalii de calcul.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați la asociatia.artipic@gmail.com sau la
telefon 0752991352 pentru a discuta despre proiectele Artipic, calculul sumelor și detalii
referitoare la contractul de sponsorizare.

Cum se face sponsorizarea?
Sponsorizarea se face printr-un contract simplu de sponsorizare și este necesar ca suma să
fie virată până la finalul fiecărui trimestru, pentru companiile care plătesc trimestrial, sau
pana la 31 decembrie pentru companiile care plătesc impozitul anual.

Cum funcționează facilitatea fiscală?
Pentru cei care cunosc mecanismul 20%: Începând cu anul 2020 ne pot sprijini și
microîntreprinderile (plătitoare de impozit pe venit), iar limita de calcul pentru cei 20%
impozitul pe profit a fost majorată de la 0,5% la 0,75% din cifra de afaceri. Formularul 107 https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/107.html, unde se declară organizațiile și
sumele sponsorizate, se depun pentru anul acesta până pe 25 ianuarie anul următor.
Fondurile se deduc din sumele datorate conform art. 25, alin. 4, pct. i) din Codul Fiscal și
Legii sponsorizării 32/1994 cu modificările și completările ulterioare.

Cum direcționați impozitul pe PROFIT/ VENIT
- Calculați suma cu care o puteți sponsoriza;
Încheiați contractul de sponsorizare cu asociația și transferați suma
sponsorizată până la finalul fiecărui trimestru (pentru cei care plătesc
trimestrial) sau oricând (și în mai multe etape) până la 31 decembrie 2020 (în
contul asociației sau cash, cu chitanță)
Cum calculați suma:

-

-

Plătitorii de impozit pe PROFIT: Suma deductibilă este valoarea minimă dintre
20% din impozitul pe profit (16%) și 0,75% din cifra de afaceri a anului 2020
(limita a fost majorată de la 0,5% la 0,75% prin Legea nr. 156/2019 începând cu
29.07.2019)
Plătitorii de impozit pe VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR: Suma
deductibilă nu poate depăși 20% din impozitul pe venit (3%)

Ce declarații fiscale depuneți – Informații 2019 (*pot apărea modificări pe parcursul
anului 2020):
-

-

Plătitorii de impozit pe PROFIT: Depuneți declarația 107, recapitulativă, în care
evidențiați persoanele juridice și sumele sponsorizate, până la data de 25 martie
anul următor inclusiv, respectiv până la data de 25 februarie anul următor inclusiv, în
cazul contribuabililor prevăzuți la art.41 alin.(5) lit.a) și b) din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal. De asemenea, în declarația 100, suma impozitului declarat și
datorat bugetului de stat se diminuează cu suma sponsorizată.
Plătitorii de impozit pe VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR: Depuneți
declarația 107, recapitulativă, în care evidențiați persoanele juridice și sumele
sponsorizate, până pe 25 ianuarie anul următor. De asemenea, în declarația 100
suma impozitului declarat și datorat bugetului de stat se diminuează cu suma
sponsorizată.

