
ROMANIA

CAMERA DEPUTATILOR SENAT

LEGE
pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 688 din data de 10 septembrie 2015, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa alineatul (1) al articolului 22 se introduce un nou alineat (Ij, cu urmatorul 
cuprins:

(1^) Profitul investit in sustinerea invatamantului profesional-dual prin asigurarea pregatirii practice 
§i formarii de calitate a elevilor este scutit de impozit.

2. Litera i) a alineatului (4) de la articolul 25 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

i) cheltuielile de sponsorizare §i/sau mecenat, cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit 
legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari §i/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii 
nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile §i completarile ulterioare, ale Legii bibliotecilor 
nr. 334/2002, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare si ale prevederilor literei c) a 
alineatului (4) al articolului 25 din legea educatiei nationale nr. 1/2011 cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum §i cei care acorda burse private, potrivit legii, scad sumele aferente 
din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:

3. Alineatul (1^) de la articolul 56 se modifica $i va avea urmatorul cuprins:

(l^)Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, pentru sustinerea entitatilor nonprofit §i a unitatilor de cult, 
care la data incheierii contractului sunt inscrise in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care 
se acorda deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (41), precum §i microintreprinderile care acorda 
burse elevilor scolarizafi in invatamantul profesional-dual in conformitate cu prevederile
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literei c) a alineatului (4) al articolului 25 din legea educatiei nationale nr. 1/2011 cu 
modificarile completarile ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile 
microintreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentkid 20% din impozitul pe veniturile 
microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective.

Aceasta lege a fast adoptatd de Camera Deputatilor in §edinta din 
art. 76 alin. 2 din Constitutia Romdniei.

cu respectarea prevederilor

Pre§edintele Camerei Deputafilor 
Jon - Marcel CIOLACU

Aceasta lege a fast adoptatd de Senat in §edinta din 
Constitutia Romdniei.

cu respectarea prevederilor art. 76 alin. 2 din

Pre§edintele Senatului 
Teodor MELE^CANU
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