
Cheltuielile cu reclama - deductibile din impozitul pe profit
Proiectul de Cod fiscal prevede o serie de facilitati pentru sport, cultura, religie, invatamant si cercetare.
Una dintre inlesniri este deductibilitatea din impozitul pe profit a cheltuielilor cu reclama si publicitatea. O
alta facilitate vizeaza activitatea de sponsorizare, pentru care firmele isi pot deduce direct din impozitul
pe profit sumele cheltuite. Pentru activitatile de sponsorizare, suma nu poate depasi 3 la mie din cifra de
afaceri a sponsorului si 60% din impozitul pe profit datorat statului. Mihai Tanasescu, ministrul
Finantelor, impreuna cu Ion Tiriac, presedintele COR, si Octavian Morariu, presedintele Agentiei
Nationale pentru Sport, le-au prezentat ieri presedintilor de federatii beneficiile noului Cod fiscal si
modul in care trebuie utilizate acestea. "De exemplu, o companie care are o cifra de afaceri de 1.000 de
lei poate sa foloseasca pentru sponsorizare 3 lei. Daca are de platit un impozit pe profit de 5 lei, firma
respectiva va plati doar 2 lei, pentru ca cei 3 lei pe care i-a folosit pentru sponsorizare se deduc din
impozitul pe profit. De aceea, aceasta facilitate este numita credit fiscal, pentru ca banii pentru
sponsorizare, in loc sa mearga la bugetul de stat, merg direct la federatia sportiva", a spus Tanasescu. "Eu
cred ca ziua de astazi este o piatra de hotar. Este un pas enorm inainte ca exista aceste facilitati in Codul
fiscal, cu atat mai mult cu cat suntem lipiti cu spatele la zid de catre FMI, Banca Mondiala si Uniunea
Europeana. Putinii bani pe care ii avem pot fi folositi acum mai bine. Va trebui sa fim insa total
transparenti si curati, asa cum trebuie sa fie si sportul", a declarat Ion Tiriac. Acesta a adaugat ca acum
este sarcina federatiilor si a cluburilor "sa ia desaga si sa bata la usa companiilor" pentru a obtine
sponsorizari. Referindu-se la Federatia Romana de Fotbal si la cluburile gasite cu datorii catre stat,
ministrul Finantelor a precizat ca acestea nu vor fi scutite de la plata restantelor financiare. "Neregulile se
pedepsesc in continuare, chiar daca Codul fiscal intra in vigoare de la 1 ianuarie 2004", a subliniat seful
Finantelor. "Hotul e hot, nu e amnistie generala", a completat Ion Tiriac, tinand sa faca diferenta intre
facilitatile fiscale si neregulile financiare. Mihai Tanasescu le-a mai dat participantilor o veste buna,
precizand ca acordarea acestor facilitati nu inseamna o reducere a bugetului pentru sport in 2004.
"Dimpotriva, bugetul alocat acestui sector va fi mai mare decat in acest an", a precizat Tanasescu.
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