
Parlamentul Romaniei

SenatulCamera Deputa^ilor

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

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

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

1. La articolul 25 alineatul (4) punctul 2. al literei i) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
”2.valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.
In cazul sponsorizarilor efectuate catre entitafi persoane juridice fara scop lucrativ, 
inclusiv unita^i de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, in 
limitele prevazute de prezenta litera, doar daca beneflciarul sponsorizarii este inscris, la 
data incheierii contractului, in Registru! entitatilor/unitafilor de cult pentru care se acorda 
deduced fiscale, potrivit alin. (4').
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 redirectionare a 
sumelor neutilizate si platite potrivit art. 41 se aproba prin ordin al presedintelui ANAF.”

2. La articolul 56 alineatele (P) si (P) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
’*(1^) Sumele care nu sunt scazute potrivit prevederilor alin. (!’) din impozitul pe 
veniturile microintreprinderilor datorat se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o 
perioada de 28 de trimestre consecutive. Scaderea acestor sume din impozitul pe 
veniturile microintreprinderilor datorat, in urmatoarele 28 de trimestre consecutive, se 
efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, in acelea§i condifii, la fiecare termen de plata 
a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.
Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, sumele neutilizate din impozitul pe veniturile 
microintreprinderilor pentru efectuarea sponsorizarilor, situate sub valoarea prevazuta la



alin (1') se reporteaza in urmatoarele 28 de trimestre consecutive, contribuabilul putand 
dispune asupra acestora oricand in aceasta perioada. Procedura de redirecfionare a 
sumelor neutilizate platite potrivit prevederilor alin. (1) se aproba prin ordin al 
pre^edintelui ANAF.
(P) Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, microintreprinderile care exercita op^iunea 
prevazuta la art. 48 alin. (3') 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 in mod corespunzator.”

3. La articolul 56, alineatele (1"^) si (1^) se abrogl

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 
§i ale art. 76 alin. (2) din Constitu(ia Romaniei, republicata.
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