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CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

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

1. La articolul 25, alineatul (4), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„i) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat, cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit 
legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii 
nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii bibliotecilor 

nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor art. 25 alin. (4) 
lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la 

nivelul valorii minime dintre următoarele:

1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care 

reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se 

determină potrivit normelor;

2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

în cazul sponsorizărilor efectuate către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv 

unităţi de cult sau unităţi de învăţământ preuniversitar autorizate sau acreditate, după caz, 
sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de prezenta 

literă, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul 
entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit alin. (4*).”

2



ROMANIA

2. La articolul 25, alineatul (4), după litera P), se adaugă o nouă literă, lit. i^), cu următorul 

cuprins:

„Prevederile lit. i) se aplică şi pentru sponsorizările efectuate, potrivit prevederilor Legii nr. 
32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, către instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv 

organele de specialitate ale administraţiei publice şi unităţi de învăţământ preuniversitar 

autorizate sau acreditate. în acest caz, deducerea sumelor reprezentând sponsorizări din impozitul 
pe profit datorat, în limita prevăzută la alin. (1), se efectuează în baza contractului de sponsorizare, 
fără a exista obligaţia înscrierii entităţilor beneficiare respective în Registrul entităţilor/unităţilor de 

cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzut la art. 25 alin. (4^).”

3. La articolul 42, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins :

„(4) în cazul în care valoarea stabilită potrivit art. 25 alin. (4) lit. i), diminuată cu sumele reportate, 
după caz, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecţionarea impozitului pe profit, 
în limita valorii astfel calculate, pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau 

acordarea de burse private, în termen de maximum 6 luni de la data depunerii declaraţiei anuale de 

impozit pe profit, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirecţionare. în cazul 
contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirecţionarea poate fi dispusă numai de persoana 

juridică responsabilă. Obligaţia plăţii sumei redirecţionate din impozitul pe profit revine organului 
fiscal competent. Redirecţionarea impozitului pe profit pentru sponsorizarea entităţilor persoane 

juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităţilor de cult sau a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar autorizate sau acreditate, după caz, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul 
sponsorizării, cu excepţia unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate sau acreditate, 
este înscris, la data plăţii sumei respective de către organul fiscal, în Registrul entităţilor/unităţilor 

de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (4*). Procedura, modelul şi 
conţinutul formularului de redirecţionare se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.”
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4. La articolul 56, alineatul (!’) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(!') Micromtreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit, a unităţilor de cult sau 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate sau acreditate, după caz, care la data 

încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă 

deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4*), cu excepţia unităţilor de învăţământ preuniversitar 

autorizate sau acreditate, precum şi micromtreprinderile care acordă burse elevilor şcolarizaţi în 

învăţământul profesional-dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.”

5. La articolul 56, alineatul (1^) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(l^)Prevederile alin. (1‘) - (l'*) se aplică şi pentru sponsorizările efectuate, potrivit prevederilor 

Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, către instituţiile şi autorităţile publice, 
inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice şi unităţi de învăţământ preuniversitar 

autorizate sau acreditate. în acest caz, deducerea sumelor reprezentând sponsorizări din impozitul 
pe veniturile microîntreprinderilor, în limita prevăzută la alin. (!'), se efectuează în baza 

contractului de sponsorizare, fără a exista obligaţia înscrierii entităţilor beneficiare respective în 

Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzut la art. 25 alin.
(4‘).”

6. La articolul 56, alineatul (2’) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2’) în cazul în care valoarea stabilită potrivit alin. (1^1), diminuată cu sumele reportate, după caz, 
nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecţionarea impozitului pe veniturile 

microîntreprinderilor, în limita diferenţei astfel calculate pentru întregul an fiscal, pentru activităţi 
de sponsorizare, respectiv pentru acordarea de burse, în termen de 6 luni de la data depunerii 
declaraţiei de impozit aferente trimestrului IV, prin depunerea unui/unor formular/formulare de 

redirecţionare. Obligaţia plăţii sumei redirecţionate din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 
revine organului fiscal competent. Redirecţionarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor 

pentru sponsorizarea entităţilor persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităţilor de cult sau 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate sau acreditate, după caz, poate fi efectuată 

doar dacă beneficiarul sponsorizării, cu excepţia unităţilor de învăţământ preuniversitar 

autorizate sau acreditate, este înscris, la data plăţii sumei respective de către organul fiscal, în
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Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. 
(4'). Procedura, modelul şi conţinutul formularului de redirecţionare se stabilesc prin ordin al 
preşedintelui A.N.A.F.”

7. La articolul 68’ alineatul (7) se modifîcă şi 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 unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate sau 

acreditate, a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, potrivit legii, în 

conformitate cu reglementările art. 123’.”

8. La 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 nonprofit care se înfiinţează şi 

funcţionează în condiţiile legii, a unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate sau 

acreditate, a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, potrivit legii, în 

conformitate cu reglementările art. 123’.”

9. La articolul 78, alineatul (6) se modifică şi 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 unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate sau 

acreditate, a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, potrivit legii, în 

conformitate cu reglementările art. 123’.”

10. La articolul 82, alineatul (6) se modifică şi 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 unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate sau acreditate, a unităţilor
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de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, potrivit legii, în conformitate cu reglementările 

art. 123‘.”

11. La articolul 101, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(12) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din 

impozitul stabilit la alin. (11), pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi 

funcţionează în condiţiile legii, a unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate sau 

acreditate, a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, potrivit legii, în 

conformitate cu reglementările art. 123^”

12. La articolul 123, alineatele (3) şi (4) se modifică şi 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. (1) şi alin. (1^) pentru susţinerea 

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

învăţământ preuniversitar autorizate sau acreditate, a unităţilor de cult, precum şi pentru 

acordarea de burse private, potrivit legii, în conformitate cu reglementările art. 123

(4) 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 unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate sau acreditate, 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.”
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13. Articolul 123\ se modifîcă şi se completează şi va avea următorul cuprins:

„(1) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până Ia 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 nonprofit care se înfiinţează şi 

funcţionează în condiţiile legii, a unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate sau 

acreditate, a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

(1^) Sumele transferate către unităţile de învăţământ preuniversitar autorizate sau acreditate 

conform alin. (1), precum şi sumele transferate cu titlu de sponsorizare de către persoanele 

juridice, conform prevederilor art. 25 alin. (4) şi art. 56 alin. (1^) se vor utiliza pentru 

finanţarea cheltuielilor de investiţii precum şi cheltuieli cu dotări, consumabile şi servicii. 
Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar 

autorizate sau acreditate de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din 

veniturile menţionate în prezentul alineat rămân Ia dispoziţia acestora, urmând a fi folosite în 

anul următor cu aceeaşi destinaţie.

(2) Entităţile nonprofit care se înfiinţează şi fimcţionează în condiţiile legii, 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. Unităţile de învăţământ 

preuniversitar autorizate sau acreditate beneficiază de sumele prevăzute la alin. (1) dacă la 

momentul plăţii acestora de către organul fiscal sau angajatorul/plătitorul de venit figurează 

pe lista unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate sau acreditate transmisă de 

Ministerul Educaţiei către ANAF.”

(3^) Contribuabilii prevăzuţi la art. 68^ alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 78 alin. (6), art. 82 alin. 

(6), art. 101 alin. (12) şi art. 123 alin. (4) pot opta pentru depunerea cererii la unitatea de 

învăţământ autorizată sau acreditată, beneficiară a sumei. Unitatea de învăţământ 

preuniversitar are obligaţia de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la 

distanţă, la organul fiscal competent, un formular prin care centralizează cererile primite de 

la contribuabili, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a 

venitului, sub sancţiunea decăderii.
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(5) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (3), (3‘), (3^) şi (4) se stabileşte prin ordin al 

preşedintelui A.N.A.F.

(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/unitatea de cult 

beneficiară figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale 

prevăzute la art. 25 alin. (4‘) sau, după caz, să verifice dacă unitatea de învăţământ 
preuniversitar figurează pe lista unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate sau 

acreditate transmisă de Ministerul Educaţiei către ANAF.

(10) în situaţia în care entitatea nonprofit/unitatea de cult nu figurează în Registrul 
entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzute Ia art. 25 alin. (4’) sau, 
după caz, unitatea de învăţământ preuniversitar nu figurează pe lista unităţilor de învăţământ 
preuniversitar autorizate sau acreditate transmisă de Ministerul Educaţiei către ANAF, 
angajatorul/plătitorul de venit are obligaţia să refuze efectuarea plăţii sumelor către aceasta.

Art. II. în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Preşedintele ANAF 

emite ordinul privind procedura de redirecţionare a sumei de 3,5% din impozitul stabilit la 

art. 123’ către unităţile de învăţământ.

Art. III. în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Ministerul 
Educaţiei transmite către ANAF lista unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate sau 

acreditate. ANAF publică pe site-ul propriu lista, împreună cu actualizările periodice.

Art. rv. Prezenta lege intră în vigoare în 6 luni de la data publicării prezentei legi în 

Monitorul Oficial al României.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor articolului 

75 şi ale articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELEPREŞEDINTELE

CAMEREI DEPUTAŢILOR SENATULUI

MARCEL CIOLACU ALINA GORGHIU
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