Sprijiniţi Uleiosul să colecteze uleiul alimentar uzat fără să vă coste nimic!
Printr-un gest simplu şi fără niciun cost puteţi susţine Asociaţia S.T.U.P. pentru a continua să colecteze gratuit uleiul
alimentar uzat de la populație directionând către asociaţie 20% din impozitul pe profit datorat statului de compania
dumneavoastră
Baza legală:
- Codul Fiscal art. 21 alin. 4 lit. p – versiunea actualizată
- Legea 32/1994 privind sponsorizarea - versiunea actualizată
Sponsor persoană juridică
Ca SRL ne putem întreba ce e mai bine, să dăm bani statului român sau să ajutăm un ONG care face ceva concret
pentru păstrarea curată a mediului nostru de viață. Răspunsul este previzibil, mai ales că procedura este una foarte
uşoară:
- are la bază un contract de sponsorizare în formă scrisă în care se precizează scopul sponsorizării şi suma convenită
- se achită prin OP / chitanţă, nu se emit facturi, contractul este documentul justificativ în acest caz
- din punct de vedere fiscal, sponsorizarea este considerată cheltuială nedeductibilă şi se scade din impozitul de profit
datorat (adică se plăteşte mai puţin statului) în următoarele limite:
Max. 5 la mie din cifra de afaceri
Max. 20% din impozitul pe profit datorat

-

Diferenţa rămasă nededusă din impozitul pe profit se raportează în următorii 7 ani consecutivi (la fiecare
termen de plată putem deduce în limitele de mai sus până la deducerea integrală).
Exemplu

-

Cifra de afaceri trimestrială =10.000 lei

-

Cheltuieli totale = 7.000 lei (din care 1000 lei sponsorizare)

-

Profit impozabil = 10.000 – 7.000 + 1.000 = 4.000 lei

-

Impozit pe profit = 4000 * 16% = 640 lei

-

Calculăm limitele ptr. deducere efectivă din plata impozitului datorat


5 la mie = 10.000 * 0.005 = 50 lei



20% impozit pe profit =128 lei



Suma de achitat efectiv la stat ptr. trimestrul respectiv = 640 – 50 = 590 lei



Rămâne de recuperat restul de 950 lei la următoarele trimestre

