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Ziua...,PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b389/2.09.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal (b389/2.09.2021).

A

In temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 14.09.2021, 

desfăşurată Online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.25/04.03.2021, părţile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere:

a) reprezentanţii părţii patronale au votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ a proiectului de 

act normativ, cu următoarea motivare:

• propunerea legislativă porneşte de la premisa potrivit căreia societăţile plătitoare de 

impozit pe profit si microîntreprinderile dispun de un fond de sponsorizare, ceea ce 

conform legislaţiei în vigoare nu este valabil;

♦ modul de redactare a propunerii legislative poate induce concluzia că efectuarea de 

sponsorizări reprezintă o obligaţie, ceea ce nu este in avantajul afacerii. Decizia de 

sponsorizare este una proprie, necondiţionată, in legătură directă cu profitul realizat în 

anul curent şi cu impozitul pe profit/ impozitul pe venitul datorat, din care se poate 

redirecţiona o parte către anumite entităţi. în acest sens, pentru aplicarea scăderii
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sumelor ce reprezintă sponsorizare din impozitul pe profit/ pe venitul total datorat, 

legiuitorul a introdus limitări şi condiţii legate de valoarea lor şi de tipul beneficiarilor. 

Societatea înregistrează în contabilitate o cheltuială care conduce la diminuarea 

rezultatului contabil ce poate fi distribuit către asociaţi sau capitalizat la dispoziţia 

firmei;

• modul de formulare a textului iniţiativei legislative nu este conform cu terminologia în 

vigoare şi cu tratamentul prevăzut de Codul fiscal (art. 25 şi art. 56 din Legea nr. 

227/2015, cu modificările şi completările ulterioare);

• legătura cu reportul sumei neutilizate în scopul efectuării de sponsorizări pe 7 ani nu 

există. Legislaţia oferă posibilitatea contribuabilului în acest moment ca, în condiţiile în 

care valoarea sponsorizării efectuate în cursul unui an fiscal nu a fost scăzută în 

întregime din impozitul acelui an, valoarea rămasă să poată fi scăzută în următorii 7 ani.

b) reprezentanţii părţii sindicale şi reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvemamentale 

ale societăţii civile au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de act normativ, 

cu observaţia că, pentru o mai bună înţelegere a prevederilor propunerii legislative, se 

impune clarificarea aspectelor legate de caracterul voluntar al constituirii fondului de 

sponsorizare şi a retroactivităţii aplicării prevederilor acesteia.

Preşedinte,
Bogdan SIMION^^'o^
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