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Ghid de sponsorizare
Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual a fost fondată în 9 decembrie 1992 de către organizația
umanitară Individuell Manniskohjalp din Lund, Suedia.
De peste două decenii oferim servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități severe și vârstnicilor.
Legea sponsorizării împreună cu Codul Fiscal, permit societăților comerciale să direcționeze până la 20% din
impozitul pe profit către organizațiile neguvernamentale.
Conform prevederilor Codului Fiscal, sponsorizările sunt deductibile din impozitul datorat pe profit în limita a 0.3% din
cifra de afaceri dar nu mai mult de 20% din impozitul datorat pe profit.
Acest lucru este posibil în Romania din 2004, însă pentru ca aceste reglementări nu sunt foarte cunoscute, nu s-a
făcut suficientă publicitate în 2011 doar 12% din firmele care au obținut profit au optat să sprijine organizațiile
nonguvernamentale apelând la această facilitate care nu presupune nici un cost suplimentar.

Ce înseamnă acest lucru, concret?
Ați auzit de 2%? O persoană fizică poate dona fără să o coste nimic, redirecționând acest procent din impozitul datorat
statului.
În același mod, o firmă sau o persoană fizică autorizată poate redirecționa 20% din impozitul pe profit datorat statului,
către o organizație filantropică, semnând un contract de sponsorizare.
Codul Fiscal prevede facilități fiscale pentru agenții economici care susțin cauze sociale. În limita a 3% din cifra de
afaceri și 20% din impozitul pe profit, suma oferită ca sponsorizare este deductibilă!
Facilitatea fiscală acordată prin mecanismul de credit fiscal permite practic sponsorului să plătească efectiv suma
respectivă nu în contul impozitului pe profit, ci către o organizaţie fără scop lucrativ ca Organizația Suedeză pentru
Ajutor Umanitar Individual.
Având în vedere că efectuarea calculului profiturilor impozabile şi a impozitului final se realizează abia în luna aprilie a
anului următor, pentru o societate care nu își cunoaște nivelul profitului înainte de sfârșitul exercițiului financiar o
soluție posibilă este stipularea unei sume maxime ca procentaj din profit şi nu a unei sume fixe în contractul de
sponsorizare, pentru a respecta limitele creditului fiscal.

Practic, cheltuielile suportate în perioada fiscală sunt cele care ar putea determina aplicarea creditului fiscal.
Pentru a fi inclus în calculul impozitul pe profit de pe anul respectiv, contractul de sponsorizare trebuie încheiat
înainte de sfârșitul anului calendaristic, iar plata trebuie de asemenea efectuată până la finele anului 31 decembrie.

Iată cât de ușor puteți direcționa 20% din impozitul pe profit:
1. Calculați suma pe care doriți să o donați către Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual după exemplul
de mai jos.
2. Completați contractul de sponsorizare încheiat până la 31 decembrie a anului în curs între societatea comercială sau
PFA-ul care face sponsorizarea și Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual

Exemplu de calcul:
Cifra de afaceri (CA = total venituri) = 100.000 lei
Cheltuieli = 80.000 lei
Profit brut = CA-Cheltuieli = 20.000 lei
Impozitul aferent acestui profit (16%) = 20.000 x 16% = 3.200 lei
20% din impozitul datorat = 3200 x 20% = 640 lei
3% (la mie) din CA = 100.000 x 3‰ = 300 lei
Deci, potrivit art. 21 din Codul Fiscal, o societate comercială cu cifra de afaceri de 100.000 ron poate face o
sponsorizare în valoare de 300 lei.
Practic, din suma datorată statului (ex. 3.200 lei), societatea poate plăti o parte către o organizație non-profit cum este
Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual, urmând să vireze bugetului de stat numai diferența (ex. 2.900
lei).
Se ajunge deci la același profit dacă nu s-ar fi făcut nici o sponsorizare!

Impozit datorat 16% = 3.200 lei din care 300 lei către Organizatia Suedeza pentru Ajutor Umanitar Individual și 2.900
lei către bugetul de stat.
Experienta practica pe care o avem de doua decenii ocupându-ne de copiii, tinerii, adulții și vârstnicii care sunt
marginalizati, exclusi, condamnați, abandonați să trăiască o viață austeră fără culoare și bucurie, șansele lor fiind
foarte mici pentru a fi considerați normali în societate ne dă puterea să ne continuăm activitățile în ciuda provocărilor
cu care ne confruntăm zi de zi și să demonstrăm că suntem parteneri serioși!

Sponsorizarea dumneavoastră nu este doar un un gest de responsabilitate socială, ci o acţiune cu rezultate
obiective având în vedere că serviciile sociale primare și specializate dezvoltate de către organizație sunt:


Centru de zi pentru copii și tineri cu dizabilități severe și asociate
250 de copiii și tineri pe an implicați în:
Activități de dezvoltare a abilităților de viață și terapeutice
Terapie ocupațională
Activități recreative
Activități de stimulare senzorială și kinetoterapie







Centre de zi pentru vârstnici
57 de participanți în fiecare săptămână implicați în:
Activități de informare, consiliere socială, psihologică, psihiatrică și juridică
Activități terapeutice – meloterapie, terapie prin artă combinată
Activități de voluntariat
Centre rezidențiale pentru copii și tineri cu dizabilități severe și asociate
15 tineri cu dizabilități severe și asociate preluați din instituțiile publice pentru care se oferă:
Îngrijire primaraă
Activități educaționale și recreative
Asistență la domiciliu pentru persoane vârstnice
70 de vârstnici pentru care se oferă:
Asistență socială
Ajutor material

Continuarea tuturor acestor activități și servicii sociale necesită și sprijinul dumneavoastră prin direcționarea a 20%
din impozitul datorat pe profit.

Împreuna cu tine le facem viaȚa mai frumoasă, în ciuda provocărilor cu care se confruntă zi de zi!

Pentru mai multe detalii vă stăm la dispoziție prin numărul de telefon 021.255.327.88, www.organizatia-suedeza.ro,
adresa de e-mail oana.mihailescu@organizatia-suedeza.ro.

