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Precizări  referitoare la suma reprezentând sponsorizare/mecenat/burse 
private care poate fi scăzută din impozitul pe profit 

 
 Conform prevederilor OPANAF nr. 3200/2018 pentru aprobarea modelului și 
conținutului formularelor 101”Declarație privind impozitul pe profit” și 120”Decont privind 
accizele” și prevederilor Titlului II ”Impozit pe profit din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările ulterioare, precizăm următoarele: 
 1. Scăderea din impozitul pe profit a sumelor reprezentând creditul fiscal extern, 
impozitul pe profit scutit, scutiri și reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislației în 
vigoare, sponsorizare/mecenat/burse private se efectuează în următoarea ordine: 
a) credit fiscal extern determinat potrivit art.39; 
b) impozitul pe profit scutit determinat potrivit art. 22 și 221; 
c) scutiri și reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislației în vigoare; 
d) sumele reprezentând sponsorizare/mecenat/burse private, în limita prevăzută de lege. 
 
 2. În ceea ce privește limitele în care sumele respective se scad din impozitul pe 
profit, se vor avea în vedere următoarele: 
a) suma creditului fiscal extern nu poate depăși suma impozitului pe profit datorat; 
b) suma impozitului pe profit scutit care poate fi scăzută din impozitul pe profit nu poate 
depăși impozitul pe profit datorat după scăderea creditului fiscal extern; 
c) suma aferentă scutirilor și reducerilor de impozit pe profit calculate potrivit legislației în 
vigoare care poate fi scăzută din impozitul pe profit nu poate depăși impozitul pe profit 
datorat după scăderea creditului fiscal extern și a impozitului pe profit scutit; 
d) suma reprezentând sponsorizare/mecenat/burse private care poate fi scăzută din 
impozitul pe profit nu poate depăși impozitul datorat după scăderea creditului fiscal extern, 
a impozitului pe profit scutit și a sumei aferentă scutirilor și reducerilor de impozit pe profit 
calculate potrivit legislației în vigoare. 
 
 Prin urmare, având în vedere cele menționate mai sus, precum și prevederile 
OPANAF nr. 3200/2018, în cazul cheltuielilor de sponsorizare/ mecenat/burse private, 
pentru stabilirea limitei în care acestea pot fi scăzute din impozitul pe profit datorat, potrivit 
prevederilor art. 25 alin.(4) lit.(i) din Codul fiscal, procentul de 20% se aplică asupra 
impozitului pe profit datorat după scăderea din acesta a creditului fiscal determinat potrivit 
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art 39 din Codul fiscal, a impozitului pe profit scutit determinat potrivit art. 22 și art. 221 din 
Codul fiscal și a sumei aferentă scutirilor și reducerilor de impozit pe profit calculate potrivit 
legislației în vigoare. 
Sumele reportate reprezentând  sponsorizări/ mecenat/burse private se scad din impozitul 
pe profit, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, după 
scăderea sumelor reprezentând sponsorizări/ mecenat/burse private aferente anului 
curent. 

 


