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LEGE

privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, de susţinere 
a bibliotecilor prin reglementarea facilităţii de direcţionare a 3,5% din impozitul pe 

venit către bibliotecile de drept public cu personalitate juridică de către contribuabilii
persoane fizice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1 Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 
din 10 septembrie 2015, Partea I, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 25, după alin.(4‘) se introduce un nou alineat, alin.(4'), cu următorul 
cuprins:

„(4-) Prin derogare de la prevederile alin.(4'). Ministerul Culturii are obligaţia de a transmite 
către A.NA.F. anual, până la data de 30 martie, lista actualizată a bibliotecilor de drept public 
cu personalitate juridică pentru a fl incluse în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru 
care se acordă deduceri fiscale."

2. Articolul 56 alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit, a bibliotecilor 
de drept public cu personalitate juridică şi a unităţilor de cult care, la data încheierii 
contractului, sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă 
deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (41), precum şi microîntreprinderile care acordă burse 
elevilor şcolarizaţi în învăţământul profesional-dual în conformitate cu prevederile ait. 25



alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/201]. cu modificările şi completările ulterioare, scad sumele 
aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 
20% diji impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au 
înregistrat cJieltuielile respective. “

3. Articolul 68’ alineatul (7) va avea următorul cuprins:

“Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din 
impozitul stabilit la alin. (3), pentru susţinerea entităţilor nonprofît care se înfiinţează şi 
funcţionează în condiţiile legii, bibliotecilor de drept public cu personalitate juridică .şi a 
unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, potrivit legii, în conformitate 
cu reglementările art. 123 I

4. Articolul 72 alineatul (8) se modifică şi 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 nonprofît care se înfiinţează şi 
funcţionează în condiţiile legii, a bibliotecilor de drept public cu personalitate juridică şi a 
unităţilor de cult. precum şi pentru acordarea de burse private, potrivit legii, în confomiitate 
cu reglementările art. 1231 .(N.R. se aplică începând cu veniturile aferente lunii aprilie 2019);

5. Articolul 78 alineatul (6) se modifică şl va avea următorul cuprins:

“Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din 
impozitul stabilit la alin. (5), pentru susţinerea entităţilor nonprofît care se înfiinţează şi 
funcţionează în condiţiile legii, bibliotecilor de drept public cu personalitate juridică şi a 
unităţilor de cult, precum şi penti'u acordarea de burse private, potrivit legii, în conformitate 
cu reglementările art. 123‘.“

6. Articolul 82 alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din 
impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofît care se înfiinţează şi 
funcţionează în condiţiile legii, a bibliotecilor de drept public cu personalitate juridică şi a 
unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, potrivit legii, în conformitate 
cu reglementările art. 123f“

7. Articolul 101 alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din 
impozitul pe venit datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofît care se înfiinţează şi 
funcţionează în condiţiile legii, a bibliotecilor de drept public cu personalitate juridică şi a



unităţilor de cult. precum şi pentru acordarea de burse private, potrivit legii, în conformitate 
cu reglementările art. 123’.“

8. Articolul 123 alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din 
impozitul anual datorat determinat potrivit prevederilor alin. (1) şi alin. (i') pentru susţinerea 
eirtităţilor nonprofît care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, bibliotecilor de 
drept public cu personalitate juridică şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de 
burse private, potrivit legii, în conformitate cu reglementările ait. 123’.“

9. Articolul 123 alineatul (4) se modifică şl va avea următorul cuprins:

“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 nonprofît 
care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, a bibliotecilor de drept public cu 
personalitate juridică 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.“

10. Articolul 123’ alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(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. 101 alin. (12), art. 123 alin. (3) şi (4) pentru susţinerea entităţilor nonprofît care se 
înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, bibliotecilor de drept public cu personalitate 
juridică şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.“

11. Articolul 123’ alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Entităţile nonprofît care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, bibliotecilor de 
drept public cu personalitate juridică, precum şi unităţile de cult beneficiază de sumele 
prevăzute la alin. (1) dacă la momentul plăţii acestora de 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’). Sumele primite din impozitul anual



datorat sunt folosite în scopul desfăşurării activităţilor nonprofit/‘

12. Articolul 130 alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"'Opţiunea se exercită pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează 
în condiţiile legii, bibliotecilor de drept public cu personalitate juridică şi a unităţilor de cult, 
care figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse 
private, conform legii.“

Art. II Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 
şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

Preşedintele Senatului,Preşedintele Camerei Deputaţilor,

FLORIN CÎŢUMARCEL CIOLACU


