
EXPUNERE DE MOTIVE

1. Titlul proiectului de act normativ

LEGE
privind modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

2. Motivul emiterii actului normativ

Contribuabilii persoane fizice pot dispune asupra unui procent de pana la 
3,5% din impozitul anumitor venituri (salarii, pensii, chirii, dividende, 
drepturi de proprietate intelectuala, alte tipuri de venituri impozabile din 
activitati sportive, PFA-uri etc.), pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a 
unitatilor de cult pentru care se acorda deduced fiscale, conform Titlului IV 
din Codul fiscal.

Optiunea poate fi exercitata pentru una sau mai multe entitati, m limita 
plafonului de pana la 3,5% din impozitul pe venit, prin completarea Cererii 
230 privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual 
datorat sau a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile 
sociale datorate de persoanele fizice (D212).

In principiu, organul fiscal competent are obligatia calcularii si platii 
sumei, dupa depunerea de catre contribuabil a Cererii 230 sau a Declaratiei 
unice, pentru care termenul de depunere este 25 mai inclusiv a anului 
urmator celui de realizare a veniturilor. Prin exceptie, pentru contribuabilii 
pentru care impozitul pe venitul realizat se retine la sursa (impozitul pentru 
veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de 
activitate sportiva, impozitului pentru veniturile din drepturi de proprietate 
intelectuala platite de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a 
conduce evidenta contabila, impozitului pe veniturile din salarii si asimilate 
salariilor), acestia pot opta, cu acordul angajatorului/platitorului de venit, 
printr-un inscris incheiat cu acesta, pentru calcularea, retinerea, declararea §i 
plata celor 3,5% catre beneficiari, pana la termenul de plata a impozitului.

Cererea 230 poate fi depusa la organul fiscal si de catre reprezentantul 
entitatii nonprofit/unitatii de cult beneficiare a sumei, caz m care 
contribuabilul va fi notificat de catre organul fiscal despre acest fapt. 
Contribuabilul va recunoaste sau nu optiunea. Organul fiscal asteapta 
raspunsul 30 de zile de la data comunicarii notificarii, dar nu mai mult de 45

zile.
Organul fiscal va face plata celor 3,5% m termen de 90 de zile de la data 

depunerii cererii, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data expirarii 
termenului legal de exercitare a optiunii.

Indiferent de structura care face plata celor 3,5% din impozit - organul 
fiscal sau angajatorul/platitorul de venit - inainte de virarea celor 3,5%,

1.
Descrierea situatiei actuale
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aceasta are obligatia sa verifice daca entitatea nonprofit/unitatea de cult 
beneficiara figureaza m Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care sc

deduceri
Conditiile pc care entitatile nonprofit sau unitatile de cult trebuie sa le 

mdeplineasca pentru a se mscrie in Registrul entitatilor/unitatilor de cult:
a) desfasoara activitatea in domeniul pentru care a fost constituita;
b) a mdeplinit toate obligatiile fiscale declarative prevazute de lege;
c) nu are obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 
90 de zile de la scadenta/termen de plata;
d) a depus situatiile financiare anuale, prevazute de lege (conditia se 
considera mdeplinita in cazul entitatilor/unitatilor de cult care, potrivit legii, 
nu sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale);
e) nu a fost declarata inactiva, potrivit art. 92 din Codul de procedura fiscala. 

Pana la data de 10 a lunii urmatoare mcheierii fiecarui trimestru
calendaristic, organul fiscal verifica, in evidentele proprii, daca 
entitatile/unitatile de cult inscrise in registru mai indeplinesc conditiile 
prevazute la pet. 4 lit. b)-e). Daca acestea nu mai indeplinesc conditiile, ele 
vor fi radiate din Registru.

Dupa cum putem observa, beneficiarii acestor facilitati fiscale desfasoara 
activitati cu scop social care serversc interesul general al societatii.

Desi principiile economiei sociale se suprapun cu principiile de 
functionare a acestor beneficiari, Codul fiscal nu a acordat si intreprinderilor 
sociale de insertie o asemenea facilitate.

intreprinderile sociale de insertie au ca scop lupta impotriva excluziunii, 
discriminarilor si somajului prin insertia socioprofesionala a persoanelor 
defavorizate. Ele sunt obligate sa functioneze m baza unor principii, precum: 
prioritate acordata individului si obiectivelor sociale fata de cresterea 
profitului, principiul echitatii sociale fata de angajati, asigurand niveluri de 
salarizare echitabile, intre care nu pot exista diferente care sa depaseasca 
raportul de 1 la 8 sau solidaritate si responsabilitate colectiva. Acestea sunt 
supuse unor controale anuale si sunt obligate sa iti reinvesteasca profitul in 
proportie

in Romania functioneaza doar un numar de 45 de intreprinderi sociale de 
insertie, dintr-un total de 1645 de intreprinderi sociale

fiscale.acorda

de 90%.

Posibilitatea ca cei 3,5% din impozitul de venit, asupra carora 
contribuabilii persoane fizice pot dispune, sa fie directionati catre

sociale
care incurajeaza infiintarea §i functionarea 

intreprinderilor sociale de insertie va avea ca rezultat scaderea ratei 
somajului si va contribui la reducerea numarului de persoane aflate in rise de 
saracie si marginalizare sociala. Imbunatatirea accesului pe piata muncii si 
cresterea ocuparii fortei de munca a persoanelor marginalizate vor avea 
efecte si de natura socio-economica prin reducerea saraciei, cresterea 
nivelului de trai si imbunatatirea starii de sanatate a acestor persoane. Toate

2.
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intreprinderile
Aceasta masura

de insertie.



aceste efecte due, mai departe, la scaderea cheltuielilor bugetare cu aceste 
persoane, m special cele de ordin social: sanatate, somaj, justitie etc.

Estimam o crestere a numarului de noi intreprinderi sociale de insertie, cu 
conditia adoptarii intregului set de propuneri legislative privitoare la 
mtreprinderile sociale de insertie propose de initiatori, celelalte propuneri 
legislative avand ca obiect modificarea Legii economiei sociale, a Legii 
voluntariatului si a Codului administrativ.

3. Nu este cazul
Alte informatii

3. Impactul socio-economic al actului normativ

1. Impactul 
macroeconomic

Nu este cazula. Impactul asupra 
mediului concurential si 
domeniului ajutoarelor de
stat

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri

Nu este cazul

a. Impactul asupra 
sarcinilor administrative

Nu este cazul

Nu este cazulb. Impactul asupra 
mtreprinderilor mici si 
mijlocii

Prin cresterea numarului de intreprinderi sociale de insertie (cu conditia 
adoptarii intregului set de propuneri legislative privitoare la mtreprinderile 
sociale de insertie propose de initiatori), vor fi create noi locuri de munca, 
din care cel putin 30% vor fi destinate persoanelor vulnerabile. Rata 
somajului printre persoanele vulnerabile va fi redusa prin adoptarea acestor 
masuri. De asemenea, preconizam reducerea saraciei, cresterea nivelului de 
trai si imbunatatirea starii de sanatate a acestor persoane.

3. Impactul social

4. Impactul asupra 
mediului

Nu este cazul.

4. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru anul 
curent, cat si pe termen lung (5 ani)



mii lei -

Media 5 aniUrmatorii 4 aniIndicatori Anul curent

2024 20252021 2022 2023

1. Modificari ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:

a. Buget de stat Nu este cazul

b. Bugete locale Nu este cazul

Nu este cazulc. Bugetul asigurarilor 
sociale de stat

2. Modificari ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

a. Buget de stat Nu este cazul

Nu este cazulb. Bugete locale

c. Bugetul asigurarilor 
sociale de stat

Nu este cazul

3. Impact financiar, plus/minus, din care:

Nu este cazula. Buget de stat

b. Bugete locale Nu este cazul

Nu este cazulc. Bugetul asigurarilor 
sociale de stat

4. Propuneri pentru acoperirea cresterii cheltuielilor bugetare: Nu este cazul

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare: Nu este cazul



5. Efectele actului normativ asupra legislatiei in vigoare

1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor actului normativ:

a. Acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii in vigoare a proiectului 
de act normativ:

• Procedura privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat 
pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se mfiinteaza si functioneaza m conditiile legii si 
a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, din 
07.01.2021, aprobata prin Ordinul ANAF nr. 15/2021

• Procedura privind organizarea Registrului entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda 
deduced fiscale, precum si a modelului si continutului unor formulare, aprobata prin 
Ordinul ANAF nr. 819/2019

b. Acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implementarii noilor dispozitii: 
Nu este cazul

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislatia in domeniul achizitiilor publice: 
Nu este cazul

3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara, in cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare:

Nu este cazul

4. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative comunitare: 
Nu este cazul

5. Hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene: 
Nu este cazul

6. Alte acte normative si/sau documente internationale din care decurg angajamente: 
Nu este cazul

7. Alte informatii Nu este cazul

6. Consultarile efectuate in vederea elaborarii actului normativ

1. Informatii privind procesul de consultare cu ONG, institute de cercetare sau alte organisme implicate:
Fundatia Ruhama, RISE Romania - Reteaua Romana a Intreprinderilor Sociale de Insertie, Fundatia 

„Alaturi de Voi” Romania (ADV)

2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea, precum si a modului in care 
activitatea acestor organizatii este legata de obiectul proiectului de act normativ: experienta in domeniu, 
sunt direct afectati de modificarile legislative.



7. Activitati de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de act 
normativ

1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act normativ: 
Conferinta de presa pe tema proiectelor, comunicare in social media.

2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma implementarii 
proiectului de act normativ, precum si efectele asupra sanatatii si securitatii cetatenilor sau biodiversitatii 
biologice:

Nu este cazul

8. Masuri de implementare

1. Masuri de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritatile administratiei publice 
centrale si/sau locale - mfiintarea unor organisme sau extinderea competentelor existente:

Nu este cazul

2. Alte informatii Nu este cazul
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