
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE

pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Articol unic.-Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 25, alineatul (4^) va avea următorul cuprins:
„(4^) Registrul eritităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă 

deduceri fiscale se organizează de A.N.A.F., astfel cum se stabileşte prin ordin al 
preşedintelui A.N.A.F. Registrul este public şi se afişează pe site-ul A.N.A.F.
.A, ^

înscrierea în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri 
fiscale se realizează pe baza solicitării entităţii, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la 

data depunerii cererii, următoarele condiţii:
a) desfăşoară activitate în' domeniul pentru care a fost 

constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;
b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute

de lege;
c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat.

mai vechi de 90 de zile;
d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;
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e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art.92 din Codul de 

procedură fiscală. Unităţile locale de cult prevăzute la art.13 alin.(2) lit.l) nu au 

obligaţia îndeplinirii condiţiei prevăzute la lit.b), în ceea ce priveşte declaraţia 

anuală de impozit pe profit.
înscrierea întreprinderilor sociale de inserţie în Registrul entităţilor/unităţilor 

de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, se realizează pe baza solicitării 
entităţii, dacă sunt îndeplinite cumulativ, aceleaşi condiţii impuse entităţilor 

nonprofit şi unităţilor de cult.”

2. La articolul 68\ alineatul (7) va avea următorul cuprins:
„(7) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume 

reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit la alin.(3), pentru susţinerea 

entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, a 

întreprinderilor sociale de inserţie şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea 

de burse private, potrivit legii, în conformitate cu reglementările art.l23\”

3. La articolul 72, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
„(8) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume 

reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit la alin.(4), pentru susţinerea 

entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, a 

întreprinderilor sociale de inserţie şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea 

de burse private, potrivit legii, în conformitate cu reglementările art.l23\”

4. La articolul 78, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
„(6) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume 

reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit la alin.(5), pentru susţinerea 

entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, a 

întreprinderilor sociale de inserţie şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea 

de burse private, potrivit legii, în conformitate cu reglementările art.l23\”

5. La articolul 82, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
„(6) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume 

reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor 

nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, a întreprinderilor 

sociale de inserţie şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse 

private, potrivit legii, în conformitate cu reglementările art.l23\”
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6. La articolul 101, alineatul (12) va avea următorul cuprins:
„(12) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume 

reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit la alin.(ll), pentru susţinerea 

entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, a 

întreprinderilor sociale de inserţie şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea 

de burse private, potrivit legii, în conformitate cu reglementările art.l23\”

7. La articolul 123, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
„(3) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume 

reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat determinat potrivit 
prevederilor alin.(l) şi alin.(l^) pentru, susţinerea entităţilor nonprofit care se 

înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, a întreprinderilor sociale de inserţie şi 
a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, potrivit legii, în 

conformitate cu reglementările art.123^
Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi 

independente/activităţi agricole, impuşi pe bază de normă de venit şi/sau din 

cedarea folosinţei bunurilor, precum şi venituri din drepturi de proprietate 

intelectuală, potrivit art.72, care nu au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind 

impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, şi 
contribuabilii care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, 
potrivit art.72’, pot dispune asupra destinaţiei unei sume din impozitul datorat pe 

venitul anual, a unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat 
pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în 

condiţiile legii, a întreprinderilor sociale de inserţie şi a unităţilor de cult, precum şi 
pentru acordarea de burse private, conform legii, în conformitate cu reglementările 

art.123’, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a 

veniturilor, sub sancţiunea decăderii.”

(4)

8. La articolul 123\ alineatele (1), (2), (9) şi (10) vor avea următorul
cuprins:

„Art.123’.- (1) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume 

reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit potrivit art.68’ alin.(7), art.72
alin.(8), art.78 alin.(6), art.82 alin.(6), art.lOl alin.(12) şi art.123 alin.(3) şi (4) 

pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în 

condiţiile legii, a întreprinderilor sociale de inserţie şi a unităţilor de cult, precum şi 
pentru acordarea de burse private, conform legii.

(2) Entităţile nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în 

condiţiile legii, întreprinderile sociale de inserţie, precum şi unităţile de cult 
beneficiază de sumele prevăzute la alin.(l) dacă la momentul plăţii acestora de
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către organul fiscal sau angajatorul/plătitorul de venit figurează în Registrul 
entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzute la 

art.25 alin.(4^).

(9) Angajatorul/plătitorul de venit are obligaţia ca la 

momentul plăţii sumelor reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat de 

persoanele fizice să verifice dacă entitatea nonprofit/întreprinderea socială de 

inserţie/unitatea de cult beneficiară figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de 

cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzute la art.25 alin.(4’).
(10) In situaţia în care entitatea nonprofit/întreprinderea 

socială de inserţie/unitatea de cult nu figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de 

cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzute la art.25 alin.(4’), 
angajatorul/plătitorul de venit are obligaţia să refuze efectuarea plăţii sumelor către 

aceasta.”

9. La articolul 130, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
„(8) Opţiunea se exercită pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se 

înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii/întreprinderilor sociale de 

inserţie/unităţilor de cult, care figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult, 
precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 

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

Constituţia României, republicată.

p. PMŞEDINTELE SENATULUI

Nicolae Neagu


