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PARLAMENTUL ROMANIEI

SEN AT

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 priyind Codul Hscal

Senatul adopta prezentul proiect de lege

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

1. La articolul 42, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, 
alin.(4) si (5), cu urmatorul cuprins:

„(4) In cazul in care 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 formular de redirectionare. in cazul contribuabililor membri ai unui grup 

fiscal, redirectionarea poate fi dispusa numai de persoana juridica responsabila. 
Modelul si continutul formularului de redirectionare se stabilesc prin ordin al 
presedintelui ANAF.

(5) Contribuabilii prevazuti la alin.(4) depun declaratia recapitulativa 

asupra utilizarii diferentei cuprinzand toti beneficiarii de sponsorizari si/sau acte de 

mecenat sau de burse private, cu sumele aferente, in anul urmator, odata cu 

declaratia prevazuta la alin.(3) si declaratia anuala de impozit pe profit.”
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2. La articolul 56, alineatele (1^) §;i (1^) se modifica §i vor avea urmatorul
cuprins:

2 • I *„(1 ) Sumele care nu sunt scazute potrivit prevederilor alin.(l ) 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 
condi^ii, 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.(l^) se reporteaza in urmatoarele 28 de 

trimestre consecutive, contribuabilul putand dispune asupra acestora oricand in 

aceasta perioada. Procedura de redirectionare a sumelor neutilizate si platite
potrivit prevederilor alin.(l) se aproba prin ordin al presedintelui ANAF.

(1 ) Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, microintreprinderile care 

exercita opiiunea prevazuta la art.48 alin.(3^) sau depa§esc limita veniturilor, 
conform dispozitiilor art.52, scad sumele aferente sponsorizarilor din impozitul pe 

profit. Prevederile art.25 alin,(4) 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, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, 
alin.(2^) si (2^), cu urmatorul cuprins:

„(2’) in cazul in care valoarea stabilita potrivit alin.(l^), diminuata cu 

sumele reportate, dupa caz, nu a fost utilizata integral, contribuabilii pot dispune 

asupra diferentei astfel calculate pentru intregul an fiscal pentru activitati de 

sponsorizare, respectiv pentru acordarea de burse in termen de 6 luni de la data 

depunerii declaratiei de impozit aferente trimestrului IV, pentru fiecare 

sponsorizare/acordare de bursa fiind necesara completarea cate unui formular de 

redirectionare. Modelul si continutul formularului de redirectionare se stabilesc 

prin ordin al presedintelui ANAF.
(2^) Microintreprinderile care se afla in situatia prevazuta la alin.(2') 

depun declaratia recapitulativa asupra utilizarii diferentei cuprinzand toti 
beneficiarii de sponsorizari si/sau de burse, cu sumele aferente, la termenele 

prevazute la alin.(l'^).”
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Art.II.- (1) Incep^d cu data de 1 ianuarie 2022, respectiv cu data inceperii 
anului fiscal 2022-2023 in cazul persoanelor juridice care au optat pentru exercitiu 

financiar diferit de anul calendaristic, potrivit dispozitiilor art. 16 alin.(5) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 
contribuabilii pot dispune asupra valorii stabilite potrivit dispozitiilor art.25 

alin.(4) lit.i) sau art.56 alin.(l^) din Legea nr.227/2015, cu modificarile si 
completarile ulterioare, dupa caz, numai daca aceasta, in urma diminuarii cu 

sumele reportate, este pozitiva.
(2) Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit, respectiv 

din impozitul pe veniturile microintreprinderilor, se reporteaza numai pentru 

sponsorizari/acte de mecenat/acordarea de burse private efectuate/inregistrate 

inainte de termenele prevazute la alin.(l), potrivit reglementarilor in vigoare la data 

efectuarii sponsorizarii, f^a a depasi anul 2028.”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, in §;edinta din 

22 noiembrie 2021, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din 

Constitufia Romaniei, republicata.
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