
Procedura campanie 20% sponsorizare 

Anul 2021 

Dacă în anul 2021 nu ati făcut sponsorizări sau ati făcut dar nu ati atins plafonul maxim stabilit 

de lege (20% din impozitul pe venit sau pe profit, dar nu mai mult de 0,75% din cifra de afaceri), 

anul acesta puteti folosi formularul 177 pentru a cere ANAF să redirecționeze în numele 

dumneavoastra suma nealocată către o entitate non profit. 

Orice companie din România care a plătit impozit pe profit sau pe venit aferent exerciţiului fiscal 

2021 poate beneficia de această oportunitate. 

Conform Ordinului Nr. 1679/2022 din 20 septembrie 2022, companiile au posibilitatea de a 

redistribui aceste sume, plata făcându-se direct de către autoritatea fiscală, la cererea expresă a 

contribuabililor, prin completarea Formularului 177, până la data de 25 decembrie 2022. 

Prin acest mecanism, contabilitatea companiilor nu este afectată în niciun fel de facilitatea 

creditului fiscal aferent sponsorizărilor. Sumele ce vor fi redistribuite de către organul fiscal în 

urma Formularului 177, au fost deja virate de către companii în conturile ANAF (prin plata 

impozitului pe profit sau venit).  

Astfel, va rugam: 

- sa completati contractul de sponsorizare (link pt a descarca documentul Contract 2021)  

- sa completati formularul 177 (link pt a descarca documentul)  

- sa depuneti formularul la ANAF pana pe 25.12.2022 

- sa ne trimiteti o copie a contractului pe adresa de email : maria.raets@lyceefrancais.ro 

 

Anul 2022 

In cursul anului 2022 rămâne valabilă facilitatea fiscală acordată prin mecanismul de credit fiscal, 

care permite, practic, companiilor să plătească suma respectivă către o organizație non-profit și 

nu în contul impozitului pe profit sau venit. 

Pentru a fi inclus în calculul impozitului pe anul respectiv, contractul de sponsorizare trebuie 

încheiat înainte de sfârșitul anului calendaristic, iar plata trebuie efectuată până la finele anului, 

adică 31.12.2022. 

Astfel, va rugam : 

- sa completati contractul de sponsorizare atasat (link pt a descarca documentul Contract 

2022) 

- sa efectuati plata  pana la 31.12.2022  

- sa ne trimiteti o copie a contractului pe adresa de email : maria.raets@lyceefrancais.ro 
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Precizari privind completarea formularului 177 

- date de identificare a contribuabilului : de selectat tipul de platitor (impozit pe profit sau 

impozit pe venit) 

- date de identificare ale beneficiarului : 

Fundatia Lycee Français Anna de Noailles 

CUI : 18153988 

Adresa : soseaua Bucuresti-Ploiesti nr 160A, sector 1, Bucuresti, cos postal 015016 

Date de contact : 0374137927 maria.raets@lyceefrancais.ro 

             Cont Bancar : RO65BRDE450SV08024544500 (RON) deschis la Banca BRD GSG SMCC. 
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