CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. ______ / ..........
În considerarea faptului că Beneficiarul desfășoară, în mod curent, activități în domeniile umanitar și social, s-a încheiat prezentul
contract de sponsorizare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările
ulterioare(OP ANAF 1679/2022 pentru aprobarea Procedurii privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile
microintreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizari si/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, precum
si a modelului si continutului unor formulare publicate in Monitorul Oficial nr. 923/21.09.2022), între:
1. Fundația CMU – Regina Maria, cu sediul în București, str. Gârlei nr. 88, sector 1, email: frm@fundatiainovatiisociale.ro, adresa
de corespondență Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești Nr. 8A, clădirea Enayati Medical City, înscrisă în Registrul asociațiilor și
fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Sector 1 sub nr. 15/14.07.2010, având cod unic de identificare 27253331, cont bancar
RO70RZBR0000060012785673 deschis la RAIFFEISEN BANK SA Agentia Bucuresti, reprezentată legal de Cristiana Mateoiu,
Director Executiv, denumită în continuare Beneficiarul
Și
2.................................................................................cu sediul în...............................................str................................................
nr.... adresa corespondență.......................................................................................................
e-mail......................................................., tel.......................................înscrisă în Reg Com cu nr ..................................,având codul
unic de identificare ................................., cont bancar ..........................................................., Banca................................................,
Sucursala ................., reprezentată legal de ........................................, în calitate de..................,denumită în continuare și „Sponsor”.
Sponsorul și Beneficiarul, denumiți, în continuare, în mod individual, și „Partea”, iar, în mod colectiv, „Părțile”, au convenit să încheie
prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze:
Art. 1 Obiectul Contractului
Obiectul Contractului constă în sponsorizarea Beneficiarului de către Sponsor pentru susţinerea activităţilor fără scop lucrativ
desfăşurate de către Beneficiar
Art. 2 Valoarea contractului este de ............................RON
Art. 3 Plata : se face de catre Autoritatea fiscala in baza Formularului 177 anexat acestui contract, in conformitate cu OP ANAF
1679/2022
Art. 4 Obligaţiile Părţilor
4.1.Nici una dintre prevederile prezentului Contract nu poate fi interpretată ca instituind obligaţia Beneficiarului de a presta un serviciu
sau de a efectua vreo altă prestaţie în favoarea Sponsorului ori a unei terţe persoane în schimbul obiectului sponsorizării.
4.2. Beneficiarul se obligă să folosească sumele/bunurile acordate de către Sponsor în scopul pentru care au fost destinate.
4.3. Beneficiarul poate aduce la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, mărcii sau imaginii Sponsorului
4.4. Atât Sponsorul, cât și Beneficiarul sunt obligați să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea, dacă optează să o facă, într-un
mod care să nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică.
Art. 5 Răspunderea Părţilor
5.1 Părţile Contractului răspund, în conformitate cu prevederile dreptului comun, în situaţia în care prin nerespectarea sau prin
executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce le revin au produs un prejudiciu celeilalte Părţi contractante.
Art. 6 Litigii
6.1. Părțile au încheiat prezentul Contract cu bună credință, prin aceasta înțelegându-se că Părțile își vor îndeplini de bunăvoie
obligațiile contractuale și vor încerca să rezolve amiabil eventualele diferende ce pot apărea.
6.2. Orice posibile neînțelegeri care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi înaintate spre soluționare instanțelor de drept comun
competente.
Art. 7 Dispoziții finale
7.1. Acest Contract este guvernat de legislația din România.
7.2. Prezentul Contract nu se poate modifica decât prin acordul scris al Părților, materializat în act adițional scris la acesta.
7.3. Partile consimt la prelucrarea bilaterala a datelor cu caracter personal in concordanta cu dispozitiile legislative actuale, sunt de
acord cu aceasta prelucrare doar pentru indeplinirea scopului prezentului contract si au cunostinta de toate mecanismele legale
privind drepurile pe care le au in ceea ce priveste procesarea datelor, mecanisme pe care se obliga sa le respecte.
7.4. Părțile declară, în ceea ce privește clauzele prezentului Contract, că acestea reprezintă clauze negociate, în sensul Codului
Civil, că au luat cunoștință de acestea, că le acceptă și că își exprimă astfel, în mod expres, neechivoc și fără rezerve, consimțământul
cu privire la prevederi, în forma și modalitatea în care sunt formulate și reglementate în acest Contract.
Prezentul Contract se încheie astăzi,......................................., în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte.

SPONSOR:

BENEFICIAR:
Fundația CMU – Regina Maria
Prin Cristiana Mateoiu,
Director Executiv

Disclaimer: Fundația Inovații Sociale Regina Maria NU face parte din Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria.

______________________
|
ANAF
|
| Agenţia Naţională de |
| Administrare Fiscală |
|______________________|

_
|_| Cerere rectificativă

CERERE
177
PRIVIND REDIRECŢIONAREA IMPOZITULUI
PE PROFIT/IMPOZITULUI PE VENITURILE
MICROÎNTREPRINDERILOR
_______
|
|
ANUL |_|_|_|_|
___________
___________
|
|
|
|
|
|
|
|
PERIOADA |_|_|_|_|_|_| - |_|_|_|_|_|_|
__________
Data şi numărul de înregistrare |
|
a cererii care se rectifică
|__________|

I. Date de identificare a contribuabilului:
_
|_| plătitor de impozit pe profit
_
|_| plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor
_____________________________________________________________________
|
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|
| Cod de identificare fiscală |__||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|
|
________________________________________________________ |
| Denumire |________________________________________________________| |
|
________
__________
__________ |
| Judeţ/Sector |________| Localitate |__________| Stradă |__________| |
|
___
___
___
___
_________ |
| Număr |___| Bloc |___| Scară |___| Ap. |___| Cod poştal |_________| |
|
_____________
______________
_____________ |
| Telefon |_____________| Fax |______________| E-mail |_____________| |
|_____________________________________________________________________|
II. Redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor:
________
Suma maximă care poate fi redirecţionată potrivit legii |________|
________
Suma redirecţionată prin formularele 177 depuse anterior |________|
________
Suma rămasă de redirecţionat
|________|
_____________________________________________________________________
|
_ |
| 1. Sponsorizare către entităţi persoane juridice fără scop
|_| |
| lucrativ, inclusiv unităţi de cult
|
|
_____________________________________ |
| Denumire
|_____________________________________| |
|
_____________________________________ |
| Cod de identificare fiscală |_____________________________________| |
|
____________
_
_
_
_
_ |
| Stradă |____________| Număr |_| Bloc |_| Scară |_| Etaj |_| Ap. |_| |
|
_________
_________
______ |
| Localitate |_________| Judeţ/Sector |_________| Cod poştal |______| |
|
_____
______
_____ |
| Contract |_____| Cont bancar |______| Sumă de redirecţionat |_____| |
| nr./data
(IBAN)
(lei)
|
|_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._|

|
_ |
| 2. Sponsorizare către beneficiari, alţii decât cei de la
|_| |
| punctul 1, potrivit legii
|
|
_____________________________________ |
| Denumire
|_____________________________________| |
|
_____________________________________ |
| Cod de identificare fiscală |_____________________________________| |
|
____________
_
_
_
_
_ |
| Stradă |____________| Număr |_| Bloc |_| Scară |_| Etaj |_| Ap. |_| |
|
_________
_________
______ |
| Localitate |_________| Judeţ/Sector |_________| Cod poştal |______| |
|
_____
______
_____ |
| Contract |_____| Cont bancar |______| Sumă de redirecţionat |_____| |
| nr./data
(IBAN)
(lei)
|
|_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._|
|
_ |
| 3. Acte de mecenat
|_| |
|
____________________________
|
| Nume
|____________________________|
Cod numeric personal
|
|
____________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| Prenume |____________________________| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|
_______________
____
_________________ |
| Stradă |_______________| Număr |____|
E-mail |_________________| |
|
_____
_____
____
________________ |
| Bloc |_____| Scară |_____| Etaj |____|
Telefon |________________| |
|
____
____________
______ |
| Ap. |____| Judeţ/Sector |____________|
Contract nr./data |______| |
|
_______
____
__________ |
| Localitate |_______| Cod poştal |____|
Suma de
|__________| |
|
_________________
redirecţionat
|
| Cont bancar (IBAN) |_________________|
(lei)
|
|_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._|
|
_ |
| 4. Bursa privată
|_| |
|
____________________________
|
| Nume
|____________________________|
Cod numeric personal
|
|
____________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| Prenume |____________________________| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|
_______________
____
_________________ |
| Stradă |_______________| Număr |____|
E-mail |_________________| |
|
_____
_____
____
________________ |
| Bloc |_____| Scară |_____| Etaj |____|
Telefon |________________| |
|
____
____________
______ |
| Ap. |____| Judeţ/Sector |____________|
Contract nr./data |______| |
|
_______
____
__________ |
| Localitate |_______| Cod poştal |____|
Suma de
|__________| |
|
_________________
redirecţionat
|
| Cont bancar (IBAN) |_________________|
(lei)
|
|_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._|
|
_ |
| 5. Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) şi alte
|_| |
| organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea
|
| potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România
|
| este parte
|
|
____________________________________________ |
| Denumire
|____________________________________________| |
|
_______________
|
| Cod de identificare |_______________|
|

| fiscală
|
|
_______________
____
|
| Stradă |_______________| Număr |____|
|
|
_____
_____
____
_________________ |
| Bloc |_____| Scară |_____| Etaj |____|
E-mail |_________________| |
|
____
____________
________________ |
| Ap. |____| Judeţ/Sector |____________|
Telefon |________________| |
|
_______
____
__________ |
| Localitate |_______| Cod poştal |____|
Suma de
|__________| |
|
_________________
redirecţionat
|
| Cont bancar (IBAN) |_________________|
(lei)
|
|_____________________________________________________________________|
III. Date de identificare a împuternicitului:
_____________________________________________________________________
|
__________________________________________ |
| Nume, prenume/Denumire |__________________________________________| |
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|
| Cod de identificare fiscală |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|
|
_______
__
__
__
__
__ |
| Stradă |_______| Număr |__| Bloc |__| Scară |__| Etaj |__| Ap. |__| |
|
________
___________
_____ |
| Judeţ/Sector |________| Localitate |___________| Cod poştal |_____| |
|
_______________
__________________________
|
| Telefon |_______________| E-mail |__________________________|
|
|_____________________________________________________________________|
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că
datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
________
________
Semnătură contribuabil |________| Semnătură împuternicit |________|
Document care conţine date cu caracter
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

personal

protejate

de

INSTRUCŢIUNI
privind completarea formularului 177 "Cerere privind redirecţionarea impozitului pe
profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor"
I. Depunerea formularului
Formularul se completează şi se depune de către contribuabilii care, potrivit legii, dispun
redirecţionarea impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor,
după caz, pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordarea de
burse private.
Cererea se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate
cu prevederile art. 79 alin. (1^1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul în care contribuabilul corectează formularul depus, cererea rectificativă se
întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind "X" în spaţiul special prevăzut în acest
scop. În acest caz, se completează elementele de identificare a cererii care se rectifică,
respectiv data şi numărul de înregistrare.
Termen de depunere:
a) în termen de maximum 6 luni de la termenul legal de depunere a declaraţiei anuale
de impozit pe profit, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit;

b) în termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declaraţiei de impozit aferente
trimestrului IV, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
Organul fiscal competent
Formularul se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor
fiscale datorate de către contribuabil/plătitor.
În cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, formularul se depune la organul fiscal
competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de persoana juridică
responsabilă a grupului.
II. Completarea formularului
În rubrica "Anul" se înscrie anul pentru care se completează formularul, cu cifre arabe
cu 4 caractere (de exemplu: 2022).
Rubrica "Perioada" se completează în situaţiile în care raportarea se efectuează pentru
alte perioade decât anul calendaristic, ca de exemplu:
- perioada reprezentând anul fiscal modificat, în cazul contribuabililor care intră sub
incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5), (5^1) şi (5^2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările
şi completările ulterioare;
- perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă
procedura lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare, în cazul contribuabililor care
intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.
Secţiunea I "Date de identificare a contribuabilului"
1. Se bifează căsuţa "Plătitor de impozit pe profit", respectiv "Plătitor de impozit pe
veniturile microîntreprinderilor", în funcţie de categoria de plătitor corespunzătoare.
Căsuţa "Plătitor de impozit pe profit" se bifează şi în cazul contribuabililor plătitori de
impozit specific unor activităţi care datorează şi impozit pe profit.
2. În rubrica "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală
atribuit contribuabilului care dispune redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe
veniturile microîntreprinderilor, conform legii.
Atenţie! În cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirecţionarea poate fi
dispusă numai de persoana juridică responsabilă.
3. În rubrica "Denumire" se înscrie denumirea contribuabilului care dispune
redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, conform
legii.
4. Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al
contribuabilului.
Secţiunea II "Redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor"
Atenţie! Contribuabilii care dispun redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe
veniturile microîntreprinderilor completează în acelaşi formular câte o secţiune privind
destinaţia sumei, respectiv sponsorizare/mecenat/burse private. Secţiunile sunt generate
cu ajutorul programului de asistenţă, pentru fiecare beneficiar.
Contribuabilii înscriu suma maximă care poate fi redirecţionată, potrivit legii, precum şi,
după caz, suma redirecţionată prin formularele 177 "Cerere privind redirecţionarea
impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor" depuse anterior în
acelaşi an fiscal şi suma rămasă de redirecţionat, în căsuţele corespunzătoare din
formular.
1. Sponsorizare către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi
de cult

În rubrica "Denumire" se înscrie denumirea entităţii persoană juridică fără scop lucrativ/
unităţii de cult beneficiare.
În rubrica "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală a
entităţii persoană juridică fără scop lucrativ/unităţii de cult beneficiare.
În rubrica "Cont bancar (IBAN)" se completează codul IBAN al contului bancar al
entităţii persoană juridică fără scop lucrativ/unităţii de cult beneficiare.
În rubricile privind adresa se completează datele privind adresa beneficiarului.
În rubrica "Contract nr./data" se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea
sponsorizării.
În rubrica "Sumă de redirecţionat (lei)" se înscrie suma pentru care se solicită
redirecţionarea.
2. Sponsorizare către beneficiari, alţii decât cei de la pct. 1, potrivit legii
Rubricile se completează similar celor de la pct. 1.
3. Acte de mecenat - se completează de către contribuabilii care dispun
redirecţionarea impozitului pe profit pentru efectuarea de acte de mecenat.
În rubricile "Nume" şi "Prenume" se înscriu numele şi prenumele beneficiarului.
În rubrica "Cod numeric personal" se înscrie codul numeric personal al beneficiarului.
În rubricile privind adresa se completează datele privind adresa beneficiarului.
În rubrica "Cont bancar (IBAN)" se completează codul IBAN al contului bancar al
beneficiarului.
În rubrica "Contract nr./data" se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea
actului de mecenat.
În rubrica "Suma de redirecţionat (lei)" se înscrie suma pentru care se solicită
redirecţionarea.
4. Bursa privată
În rubricile "Nume" şi "Prenume" se înscriu numele şi prenumele beneficiarului.
În rubrica "Cod numeric personal" se înscrie codul numeric personal al beneficiarului.
Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa beneficiarului.
În rubrica "Cont bancar (IBAN)" se completează codul IBAN al contului bancar al
beneficiarului.
În rubrica "Contract nr./data" se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea
bursei private.
În rubrica "Suma de redirecţionat (lei)" se înscrie suma pentru care se solicită
redirecţionarea.
5. Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) şi alte organizaţii internaţionale
care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care
România este parte
În rubrica "Denumire" se înscrie denumirea Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii
(UNICEF) sau, după caz, a organizaţiei internaţionale care îşi desfăşoară activitatea
potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte.
În rubrica "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală a
Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) sau, după caz, a organizaţiei
internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la
care România este parte.
În rubrica "Cont bancar (IBAN)" se completează codul IBAN al contului bancar al
Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) sau, după caz, al organizaţiei
internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la
care România este parte.

În rubrica "Suma de redirecţionat (lei)" se înscrie suma pentru care se solicită
redirecţionarea.
Secţiunea III "Date de identificare a împuternicitului"
1. Se completează numai în cazul în care depunerea cererii privind redirecţionarea
impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se realizează prin
împuternicit, desemnat potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare.
2. În rubrica "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală a
împuternicitului.
3. În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, numele şi prenumele
împuternicitului sau denumirea acestuia.
4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind

