Cum pot ajuta persoanele juridice
Written by Claudiu Brisc
Wednesday, 12 January 2011 08:09 -

Poti fi si tu unul dintre cei ce se alatura campaniilor noastre de imbunatatire a sistemului
medical din Romania .
Compania care sponsorizeaza detine controlul fondurilor in mod transparent.
Compania influenteaza gestionarea fondurilor.
Cu toti observam ca statul este cel mai prost gestionar al banului public.
In unele situatii Sponsorizarea nu te costa nimic iar tu ca si persoana juridica nu pierzi nimic.Mai
jos este un exemplu de calcul prin care se poate observa ca nu vei pierde nimic si ca acesti
bani care defapt nu-i dai statului roman pot ajuta multe persoane in cazul nostru copiii bolnavi
de cancer (leucemie si tumori solide)
Pentru a ne ajuta nu trebuie decat sa urmezi 2 pasi:
1.Descarci contractul de sponsorizare (gasesti contractul in meniu : "Sponsorizari")pe care il
completezi cu datele companiei si suma ce doresti sa o sponsorizeti pentru proiectele
noastre,scanezi contractul si il trimiti pe adresa noastra de mail asociatia@alexdamian.com
sau il trimiti prin posta la adresa Cluj Napoca ,Calea Motilor nr.101
2.Noi il semnam si trimitem un exemplar la adresa trecuta in contract sau adresa solicitata de
dumneavoastra.

IMPOZITUL PE PROFIT al oricărei companii poate avea urmatoarea repartizare, conform
Codului Fiscal

Extras din codul fiscal Titlul 2, Cap. II, articolul 21, alineatul (4), litera p)
"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, dacă totalul acestor
cheltuieli îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

- Este în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
- Nu depăşeşte mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Va propunem:
- 80% către stat
- 20% catre proiectele "Asociatiei Umanitare Alexandru Damian"
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Cum?

Incheind un contract de sponsorizare cu Asociatia Umanitara Alexandru Damian.

Reflectarea in contabilitate a operatiunilor de sponsorizare

Reflectarea in contabilitate a operatiunilor de sponsorizare prin acordarea de numerar  cash
sau virament bancar.

6582 = %
"Donatii si subventii acordate"
531 (acordarea de numerar)
"Casa"
512 (virament bancar)
"Conturi curente la banci"
Exemplu de calcul

CA (total venituri) = 100.000 lei
Cheltuilei = 80.000 lei
__________________________
Profit brut = 20.000 lei

Impozit aferent acestui profit (16%) = 3200 lei

3% din CA = 300 lei
20% din imp = 3200 lei

Deci se poate dona suma de 300 lei
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In contabilitate va aparea asa:

CA (total venituri ) = 100.000 lei
Cheltuieli totale
(inclusiv sponsorizarea ) = 80.300 lei
________________________________
Profit impozabil = 19.700 lei + 300 lei (readaugam cei 300 pe care i-am scazut mai sus din
venituri) = 20.000 lei (ajungem deci la acelasi profit pe care l-am fi avut daca nu donam nimic)

Impozit 16% = 3200 lei

Din acest impozit se scad cei 300 lei acordati pt sponsorizare si se vireaza la stat 2900 lei

SPONSORIZAREA, DESI ESTE O CHELTUIALA NEDEDUCTIBILA, NU I SE APLICA
IMPOZIT 16%. SPONSORIZAREA ESTE TOTAL DEDUCTIBILA DIN IMPOZIT, DACA SE
INCADREAZA IN LIMITELE IMPUSE DE CODUL FISCAL (sa nu fie mai mare 3 % din Cifra de
Afaceri, si de 20% din impozit)

Avantaje:
1. Nu costă nimic.
2. Companiile deţin controlul fondurilor, transparenţă.
3. Companiile pot influenţa gestionarea fondurilor.
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