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Nr. XXII/558/16.11.2021

RAPORT
asupra

propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

IL436/2021I

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i pia^a de capital, 
prin adresa iL436/20^, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, m vederea 

dezbaterii §i elaborarii raportului asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, inij;iata de Barcari Rodica-Luminifa - deputat PNL; Bende 
Sandor - deputat UDMR; Benedek Zacharie - deputat UDMR; Biro Rozalia-Ibolya - deputat 
UDMR; Csep Eva-Andrea - deputat UDMR; Csoma Botond - deputat UDMR; Farago Petru - 
deputat UDMR; Gal Karoly - deputat UDMR; Hajdu Gabor - deputat UDMR; Horga Maria- 
Gabriela - deputat PNL; Hie Victor - deputat USR_PLUS; Kelemen Attila - deputat UDMR; 
Kolcsar Anquetil-Karoly - deputat UDMR; Kdnczei Csaba - deputat UDMR; Ladanyi Laszlo- 
Zsolt - deputat UDMR; Magyar Lorand-Balint - deputat UDMR; Miklos Zoltan - deputat 
UDMR; Morar Olivia-Diana - deputat PNL; Nagy Szabolcs - deputat UDMR; Roman Florin- 
Claudiu - deputat PNL; Seres Denes - deputat UDMR; Szabo Odon - deputat UDMR; Vecerdi 
Cristina-Agnes - deputat PNL; Zakarias Zoltan - deputat UDMR.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare prelungirea perioadei m care 
persoanele fizice/companiile pot redirectiona o parte din impozitul pe venit/profit catre 
beneficiarii prevazuti de lege [entitati non-profit, institutii publice sau persoane fizice 
activand in domeniile educatie, cercetare, sanatate, cultura, sport, drepturile omului, 
protectia mediului etc.) oricand, m intervalul de la 1 an la 7 ani, mcepand cu data de 1 
ianuarie 2022. Cuantumurile care pot fi transferate raman cele din prezent, la nivelul a 3,5% 
din impozitul achitat de persoane fizice si 20% din cel achitat de companii.

Conform expunerii de motive, aceste sume ar constitui un fond din care ar putea 
acorda sponsorizari, urmand ca anual, firmele sa regularizeze sumele pe care le au la 
dispozitie.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativa.
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Consiliul Economic si Social a transmis un aviz in care parfile reprezentate in 
plenul Consiliului §i-au exprimat urmatoarele puncte de vedere diferite

Consiliul Fiscal a transmis o opinie nefavorabila argumentand lipsa fisei 
financiare, a studiului de impact asupra prognozei veniturilor bugetare si lipsa unor masuri 
de compensate a impactului financiar respectiv, prin majorarea altor venituri bugetare 
mentionand ca acei contribuabili care doresc sa redirectioneze procentul prevazut de lege 
din impozitul pe venit/profit o pot face si in interiorul cadrului legislativ existent.

Comisia economica, industrii §i servicii a transmis aviz negativ.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, in conformitate cu prevederile 
art.63 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, domnul Lucian 
Heius, secretar de stat la Ministerul Finantelor si din partea initiatorilor, domnul Miklos 
Zoltan deputat UDMR.

In sedinta din data de 16.11.2021, membrii Comisiei au analizat propunerea 
legislative si avizele primite si, in urma votului exprimat (llvoturi „pentru"], au hotarat sa 
adopte un raport de admitere cu amendamente admise, cuprinse in anexa la prezentul 
raport.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i pia^a de capital supune spre 
dezbatere §i adoptare Plenului Senatului, raportul de admitere cu amendamente admise 
si propunerea legislative.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislative face parte din categoria 
legilor ordinare si urmeazd a fi adoptate in conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din 
Constitutia Romaniei, republicate.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicate §i ale art.92 
din Regulamentul Senatului, republican cu modificdrile si completerile ulterioare, Senatul 
este prima Camera sesizata.

Pre^edinte, Secretar,

Senator lonel-Ddnut CRISTESCUSenator Claudiu-Marinel MURESAN

Redactat: Cons. Bogdan Grozea / Avlzat; Coord. M. Spiridon
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Anexa la raportul nr. ^Wj558/16.11.2021

AMEND AMENTE ADMISE la

propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

(L436/2021)

Amendamente admisePropunerea legislativa pentru 
modificarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal

Motivare Observatii*

Titlu: Corecfie de tehnica legislativa. 
Amendamentele admise prevad si 
completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

Titlu:

„Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal"

„Lege pentru modificarea §i completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal"

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege: Corecjie de tehnica legislativa.

Art. I

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
publicata m Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea 1, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu 
modificarile si completarile ulterioare, se 
modifica dupa cum urmeaza:

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea 1, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu 
modificarile si completarile ulterioare, se 
modifica §i se completeaza dupa cum 
urmeaza:

Punctul 1 se elimina1. La articolul 25 alineatul (4) punctul 2. al 
literei i] se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

Se propune reasezarea solutiei 
legislative preconizate la un alt articol, 
mai relevant. Astfel, posibilitatea 
redirecfionarii sumelor aferente

Amendamente 
adoptate de 
Comisia 
pentru buget.

Autor: Miklos Zoltdn, deputat UDMR
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"2.valoarea reprezentand 20% din impozitul pe 
profit datorat.

In cazul sponsorizarilor efectuate catre entitaji 
persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv 
unitafi de cult, sumele aferente acestora se scad 
din impozitul pe profit datorat, m limitele 
prevazute de prezenta litera, doar daca 
beneficiarul sponsorizarii este inscris, la data 
incheierii contractului, m Registrul 
entitafilor/unitajilor de cult pentru care se 
acorda deduceri fiscale, potrivit alin. (4i).

sponsorizarilor/acordarii de burse 
private neutilizate in anul de referinfa 
va fi reglementata la articolul privind 
depunerea declarafiei de impozit pe 
venit, solujia fund similara celei 
prevazute pentru persoanele fizice.

finanpe, 
activitate 
bancara pi 
piapa de 
capital, in 
unanimitate 
(11 voturi 
„pentru"J

Pe cale de consecinta, art. 25 alin. (4) 
lit. i) pet. 2 va ramane nemodificat.

Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe 
profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se 
reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi. 
Recuperarea acestor sume se va efectua in 
ordinea inregistrarii acestora, in acelea§i 
condifii, la fiecare termen de plata a 
impozitului pe profit.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, 
sumele neutilizate din impozitul pe profit 
pentru efectuarea sponsorizarilor se 
reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi, 
contribuabilul putand dispune asupra 
acestora oricand in aceasta perioada. 
Procedura de redirec^ionare a sumelor 
neutilizate si platite potrivit art. 41 se 
aproba prin ordin al presedintelui ANAF."
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1. La articolul 42, dupa alineatui (3) se 
introduc doua noi alineate, alin. (4) (5),
cu urmatorul cuprins:

„(4] In cazul m cafe valoarea stabilita potrivit 
art. 25 alin. (4) lit. i], diminuata cu sumele 
reportate, dupa caz, nu a fost utilizata integral, 
contribuabilii pot dispune asupra valorii astfel 
calculate pentru efectuarea de sponsorizari 
§i/sau acte de mecenat sau acordarea de burse 
private in termen de maximum 6 luni de zile de 
la data depunerii declaratiei anuale de impozit 
pe profit, pentru fiecare sponsorizare/act de 
mecenat/acordare de bursa privata, 
contribuabilul completand cate un formulae de 
redirectionare.

In cazul contribuabililor membri ai unui grup 
fiscal, redireefionarea poate fi dispusa numai 
de persoana juridica responsabila.

Amendamentul stabile§te mai clar 
modul de calculare a sumei disponibile 
pentru sponsorizari (reprezentand 
suma sau partea din suma neutilizata 
in anul pentru care se declara 
impozitul pe profit din care se scad 
eventualele sume reportate aferente 
sponsorizarilor din anii anteriori), 
precum §i faptul ca aceasta va fi 
reglementata §i utilizata in mod diferit.

Amendamente 
adoptate de 
Comisia 
pentru buget, 
finanfe, 
activitate 
bancara fi 
piafa 
capital, in 
unanimitate 
(11 voturi 
„pentru")

de

Astfel, sume vor putea fi redireeponate 
prin completarea unui formulae similar 
celui utilizat de persoanele fizice 
pentru redireeponarea a 3,5% din 
impozitul pe venit, fund posibila 
redireeponarea intregii sume unui 
singur beneficiar sau fraepi din suma 
mai multor beneficiari.

formulare, 
contribuabilul va completa o declarape 
recapitulativa, diferita de declarapa 
informativa privind beneficiarii, tocmai 
pentru o mai buna urmarire a acestor 
sponsorizari, efectuate in anul 
depunerii declarapei de impozit, 
aferent profitului obpnut in anul 
anterior.

In baza acestor
Modelul si conpnutul formularului de 
redireeponare se stabilesc prin ordin al 
pre§edintelui ANAF.

[5) Contribuabilii prevazup la alin. (4) depun 
declarapa recapitulativa asupra utilizarii 
diferenfei cuprinzand top beneficiarii de 
sponsorizari si/sau acte de mecenat sau de 
burse private, cu sumele aferente, in anul 
urmator, odata cu declarapa prevazuta la alin. 
(3) §i declarapa anuala de impozit pe profit."

Amendamentul vizeaza renuntarea la 
sistemul actual al stabilirii §i 
redireeponarii sumelor cu unui clar.
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predictibil, anual, similar cu cel stabilit 
pentru persoanele fizice: astfel, din 
impozitul achitat, persoanele juridice 
vor putea redirecfiona o parte din 
impozitul pe profit achitat m anul 
anterior catre susfinerea sectorului 
neguvernamental sau pentru burse 
private.

Autor: Miklos Zoltdn, deputat UDMR

2. La articolul 56 alineatele §i (13) se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins:

- nemodificat
”(13) Sumele care nu sunt scazute potrivit 
prevederilor alin. (1^) din impozitul pe 
veniturile micromtreprinderilor datorat se 
reporteaza m trimestrele urmatoare, pe o 
perioada de 28 de trimestre consecutive. 
Scaderea acestor sume din impozitul pe 
veniturile micromtreprinderilor datorat, m 
urmatoarele 28 de trimestre consecutive, se 
efectueaza m ordinea mregistrarii acestora, m 
acelea§i condifii, la fiecare termen de plata a 
impozitului pe veniturile micromtreprinderilor.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, sumele 
neutilizate din impozitul pe veniturile 
micromtreprinderilor pentru efectuarea 
sponsorizarilor, situate sub valoarea prevazuta 
la alin (1^) se reporteaza m urmatoarele 28 de 
trimestre consecutive, contribuabilul putand 
dispune asupra acestora oricand m aceasta 
perioada. Procedura de redirecfionare a 
sumelor neutilizate §i platite potrivit
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prevederilor alin. (1) se aproba prin ordin al 
pre§edintelui ANAF.

(13) Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, 
micromtreprinderile care exercita opjiunea 
prevazuta la art. 48 alin. (3i) sau depa§esc 
limita veniturilor, conform art. 52, scad sumele 
aferente sponsorizarilor din impozitul pe 
profit. Prevederile art. 4 alin. (25) lit. i) 
privind reportarea sumelor care depasesc 
valoarea impozitului pe profit datorat, 
respectiv ale sumelor neutilizate sau utilizate 
sub nivelul prevazut se aplica m mod 
corespunzator."

(13) Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, 
micromtreprinderile care exercita opfiunea 
prevazuta la art. 48 alin. (3i) din sau depa§esc 
limita veniturilor, conform art. 52, scad sumele 
aferente sponsorizarilor din impozitul pe 
profit. Prevederile art. 25 alin. (4) lit. i) 
privind reportarea sumelor care depa§esc 
valoarea impozitului pe profit datorat, 
respectiv ale sumelor neutilizate sau utilizate 
sub nivelul prevazut se aplica m mod 
corespunzator.”

Corectie eroare materiala

3. La articolul 56, alineatele (l'^) si (1^) se 
abroga.

Punctul 3 se elimina. Pentru respectarea normelor de 
tehnica legislative, alin. (l'^) si (1^) 
raman nemodificate.

Amendamente 
adoptate de 
Comisia 
pentru buget, 
finanpe, 
activitate 
bancara pi 
piapd de 
capital, in 
unanimitate 
(11 voturi 
„pentru’’0

Autor: Miklos Zoltdn, deputat UDMR

3. La articolul 56, dupa alineatul (2) se introduc 
doua noi alineate, alin. (2^) si (2^), cu urmatorul 
cuprins:

Se propune ca posibilitatea 
redirectionarii sumelor aferente 
sponsorizarilor/acordarii de burse 
private neutilizate in anul de referinta

Amendamente 
adoptate de 
Comisia
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sa fie reglementata dupa alineatul care 
prevede depunerea declaratiei de

venitul
microintreprinderilor, solatia fiind 
similara celei prevazute pentru 
persoanele fizice.

pentru buget, 
finanpe, 
activitate 
bancara pi 
piapa de 
capital in 
unanimitate 
(11 voturi 
„pentru")

„(2i) in cazul in care valoarea stabilita potrivit 
alin. (11), diminuata cu sumele reportate, dupa 
caz, nu a fost utilizata integral, contribuabilii 
pot dispune asupra diferenfei astfel calculate 
pentru mtregul an fiscal pentru activitafi de 
sponsorizare, respectiv pentru acordarea de 
burse m termen de 6 luni de la data depunerii 
declarajiei de impozit aferente trimestrului IV, 
pentru fiecare sponsorizare/acordare de bursa 
fiind necesara completarea cate unui formular 
de redirecfionare.

impozit pe

Se introduce a§adar un principiu al 
anualizarii impozitului pe veniturile 
microintreprinderilor, acestea putand 
dispune, prin de o suma anuala 
destinata sponsorizarilor echivalenta 
cu 20% din impozitul trimestrial 
achitat.

Modelul §i confinutul formularului de 
redirecfionare se stabilesc prin ordin al 
pre^edintelui ANAF.

Se face deosebire mtre suma 
reprezentand -valoarea maxima a 
sponsorizarilor trimestriale §i 
fondurile posibil de cheltuit pentru 
sponsorizari (reprezentand sumele 
neutilizate din care s-au scazut in 
prealabil eventuale sume reportate). 
De asemenea, declarajia informativa 
asupra beneficiarilor din sumele 
aferente fiecarui trimestru devine 
declaratie recapitulativa daca 
sponsorizarile sunt efectuate din 
sumele neutilizate in trimestrele 
anterioare ale anului.

(22) Microintreprinderile care se afla in situatia 
prevazuta la alin. (2^) depun declarajia 
recapitulativa asupra utilizarii diferenjei 
cuprinzand tofi beneficiarii de sponsorizari 
§i/sau de burse, cu sumele aferente, la 
termenele prevazute la alin (l-i).”

Autor: Miklos Zoltdn, deputat UDMR

Dupa art. 1 se introduce un nou articol, art. 11, cu 
urmatorul cuprins:

Prevederile tranzitorii sunt menite sa 
clarifice modul in care se aplica 
prevederile legate de reportarea

Amendamente 
adoptate de 
Comisia
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„Art. II sumelor aferente sponsorizarilor care 
au depa§it impozitul pe profit sau 
impozitul pe venitul 
micromtreprinderilor. Astfel, scaderea 
sumelor este posibila exclusiv pentru 
sponsorizari efectuate din impozitul pe 
profit/venitul pe micromtreprinderi 
aferente anului 2021 (2021/2022 
pentru firmele care opteaza pentru 
anul calendaristic diferit], respectiv 
trimestrului IV 2021 m cazul 
micromtreprinderilor.

pentru buget, 
finanpe, 
activitate 
bancara pi 
piapa de 
capital in 
unanimitate 
(11 voturi 
„pentru")

(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, 
respectiv cu data inceperii anului fiscal 2022- 
2023 in cazul persoanelor juridice care au 
optat pentru exercijiu financiar diferit de anul 
calendaristic, potrivit art. 16 alin. (5) din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, 
contribuabilii pot dispune asupra valorii 
stabilite potrivit art. 25 alin. (4) lit. i) sau art. 56 
alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 
dupa caz, numai daca aceasta, in urma 
diminuarii cu sumele reportate, este pozitiva.

Dincolo de acest orizont de timp, 
sponsorizarile nu vor putea depasi 
partea prevazuta de lege din impozitul 
pe profit /impozitul pe veniturile 
micromtreprinderilor achitat pe cele 
patru trimestre anterioare. Astfel se 
ofera o baza clara de calcul pentru 
sumele aflate la dispozijia 
contribuabilului pentru susjinerea 
ONG-urilor/acordarea de burse 
private, dar in acelasi timp ofera 
organelor fiscale posibilitatea de a 
elabora scenarii rezonabile privind 
veniturile definitive ale bugetului de 
stat prin eliminarea posibilitafii 
reportarii depa§irilor pentru 7 ani, 
respectiv 28 de trimestre.

(2) Sumele care nu sunt scazute din impozitul 
pe profit, respectiv din impozitul pe veniturile 
micromtreprinderilor, se reporteaza numai 

sponsorizari/acte 
mecenat/acordarea de burse private 
efectuate/inregistrate inainte de termenele 
prevazute la alin. (1), potrivit reglementarilor 
in vigoare la data efectuarii sponsorizarii, fara a 
depa§i anul 2028."

depentru

Autor: Miklos Zoltan, deputat UDMR
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