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Parlamentul României 

 
     





 

 

 

 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru dezbatere pe fond, în procedură de 

urgență, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 

în ședința din data de 22 noiembrie 2021. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele Consiliului 

Legislativ, Consiliului Economic și Social și Comisiei pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale,  precum și opinia Consiliului Fiscal. 

Prin prezentul proiect de Lege se propune introducerea unui mecanism 

declarativ bazat pe redirecționarea unor sume, în cazul în care contribuabilii nu au 

utilizat impozitul pe profit sau impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru 

efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau burse, prin care aceștia pot 

dispune asupra diferenței astfel calculată pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte 

de mecenat sau burse private până la 31 decembrie a anului pentru care se depune 

declarația anuală de impozit pe profit/declarația de impozit pe veniturile 

microîntreprinderilor, prin completarea unui/unor formular/formulare de 

redirecționare pentru fiecare sponsorizare și/sau acte de mecenat sau burse. 
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În conformitate cu prevederile art.62 și 131 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii 

Comisiei au examinat proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa cu prezență 

fizică și online din ziua de 20 decembrie 2021.  

La ședința Comisiei deputații şi-au înregistrat prezența conform listei de 

prezență.  

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în calitate de invitați, domnul 

Lucian-Ovidiu Heiuș – secretar de stat și doamna Gheorghița Toma – șef serviciu în 

cadrul Ministerului Finanțelor. 

În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații au 

hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, un raport 

de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu amendamentele admise prezentate în Anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

SECRETAR, 

 

Iulius-Marian FIRCZAK 

 

                                                                                                                        

                       
Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

Alexandra Nistor 



Anexă 

AMENDAMENTE ADMISE 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 

crt. 

 

Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal în vigoare 

 

Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor 

propuse 

1.   

 

Titlul legii: 

LEGE 

pentru modificarea și completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 

 

LEGE 

pentru completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal 

Tehnică legislativă 

2.   Art.I.- 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 și se completează după 

cum urmează: 

Art.I.- 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 completează după cum urmează: 

Tehnică legislativă 

3.  Art.42  

Depunerea declaraţiei de impozit pe 

profit 

1. La articolul 42, după alineatul 

(3) se introduc două noi alineate, 

alin.(4) și (5), cu 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 asupra valorii astfel calculate 

pentru efectuarea de sponsorizări 

şi/sau acte de mecenat sau acordarea 

de burse private în termen de 

maximum 6 luni de zile de la data 

1.La articolul 42, după alineatul (3) 

se introduce un nou alineat, 

alineatul (4), cu 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 redirecționarea impozitului 

pe profit, în limita valorii astfel 

calculate pentru efectuarea de 

sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau 

acordarea de burse private în termen 

Depunerea unei 

declarații 

recapitulative asupra 

utilizării diferenței 

cuprinzând toți 

beneficiarii de 

sponsorizări și/sau 

acte de mecenat sau 

burse private, nu se 

nu se justifică. 

Beneficiarii 

sponsorizărilor/mece

natului/burselor se 

declară de către 

contribuabili astfel: 

-prin depunerea 
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Nr. 

crt. 

 

Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal în vigoare 

 

Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor 

propuse 

depunerii declarației anuale de impozit 

pe profit, pentru fiecare 

sponsorizare/act de 

mecenat/acordare de bursă privată, 

contribuabilul completând câte un 
formular de redirecționare. În cazul 

contribuabililor membri ai unui grup 

fiscal, redirecționarea poate fi dispusă 

numai de persoana juridică 

responsabilă. Modelul și conținutul 

formularului de redirecționare se 

stabilesc prin ordin al președintelui 

ANAF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Contribuabilii prevăzuți la 

alin.(4) depun declarația recapitulativă 

de maximum 6 luni de la data 

depunerii declarației anuale de impozit 

pe profit, prin depunerea unui/unor 

formular/formulare de redirecționare. 

În cazul contribuabililor membri ai 

unui grup fiscal, redirecționarea poate 

fi dispusă numai de persoana juridică 

responsabilă. Obligația plății sumei 

redirecționate din impozitul pe 

profit revine organului fiscal 

competent. Redirecționarea 

impozitului pe profit pentru 

sponsorizarea entităților persoane 

juridice fără scop lucrativ, inclusiv a 

unităților de cult, poate fi efectuată 

doar dacă beneficiarul sponsorizării 

este înscris, la data plății sumei 

respective de către organul fiscal, în 

Registrul entităților/unităților de 

cult pentru care se acordă deduceri 

fiscale, potrivit art.25 alin.(41). 

Procedura, modelul și conținutul 

formularului de redirecționare se 

stabilesc prin ordin al președintelui 

ANAF.  

 

 

(5) se elimină 

 

declarației 

informative, conform 

art.42 alin.(3), pentru 

sponsorizările/mecen

atul/bursele care se 

încadrează în regimul 

fiscal prevăzut la 

art.25 alin.(4) lit.i); 

-prin depunrrea 

formularului de 

redirecționare, 

conform art.42 

alin.(4), pentru 

sponsorizările/mecen

atul/bursele private 

efectuate în 

conformitate cu 

aceste prevederi. 
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Nr. 

crt. 

 

Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal în vigoare 

 

Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor 

propuse 

asupra utilizării diferenței cuprinzând 

toți beneficiarii de sponsorizări și/sau 

acte de mecenat sau de burse private, 

cu sumele aferente, în anul următor, 

odată cu declarația prevăzută la 

alin.(3) și declarația anuală de impozit 

pe profit.” 

 

 

4.  Art.56 

Plata impozitului şi depunerea 

declaraţiilor fiscale 

 

(12)Sumele care nu sunt scăzute 

potrivit prevederilor alin. (11) din 

impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor datorat se 

reportează în trimestrele următoare, pe 

o perioadă de 28 de trimestre 

consecutive. Scăderea acestor sume 

din impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor datorat, în 

următoarele 28 de trimestre 

consecutive, se efectuează în ordinea 

înregistrării acestora, în aceleaşi 

condiţii, la fiecare termen de plată a 

impozitului pe veniturile 

microîntreprinderilor. 

 

 

 

2.La articolul 56, alineatele (12) şi 

(13) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

 

„(12) Sumele care nu sunt scăzute 

potrivit prevederilor alin.(11) din 

impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor datorat se 

reportează în trimestrele următoare, pe 

o perioadă de 28 de trimestre 

consecutive. Scăderea acestor sume 

din impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor datorat, în 

următoarele 28 de trimestre 

consecutive, se efectuează în ordinea 

înregistrării acestora, în aceleaşi 

condiţii, la fiecare termen de plată a 

impozitului pe veniturile 

microîntreprinderilor. Începând cu 

data de 1 ianuarie 2022, sumele 

neutilizate din impozitul pe 

veniturile microîntreprinderilor 

2.Se elimină. 

 

-acestea se 

suprapun 

prevederilor de la 

pct.3 din forma 

adoptată de Senat 

prin care, la 

articolul 56, duoă 

alineatul (2) se 

introduc două noi 

alineate, alin.(21) și 

(22), ceea ce ar 

conduce la 

neclaritate în 

aplicare; 

-modificarea 

alin.(13) în forma 

propusă ar conduce 

la eliminarea 

prevederilor 

actuale, potrivit 

cărora 

micrpîntreprinderil

e care efectuează 

sponsorizări au 

obligația de a 

depune declarația 

informativă privind 
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Nr. 

crt. 

 

Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal în vigoare 

 

Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor 

propuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13)Microîntreprinderile care 

efectuează sponsorizări au obligaţia 

de a depune declaraţia informativă 

privind beneficiarii sponsorizărilor, 

aferentă anului în care au 

înregistrat cheltuielile respective, 

potrivit alin. (11), precum şi, după 

caz, aferentă anului în care se aplică 

prevederile alin. (12). Modelul şi 

conţinutul declaraţiei informative se 

aprobă prin ordin al preşedintelui 

A.N.A.F. 

pentru efectuarea sponsorizărilor, 

situate sub valoarea prevăzută la 

alin.(11) se reportează în 

următoarele 28 de trimestre 

consecutive, contribuabilul putând 

dispune asupra acestora oricând în 

această perioadă. Procedura de 

redirecționare a sumelor neutilizate 

și plătite potrivit prevederilor 

alin.(1) se aprobă prin ordin al 

președintelui ANAF. 

 

(13)  Începând cu data de 1 

ianuarie 2022, microîntreprinderile 

care exercită opţiunea prevăzută la 

art.48 alin.(31) sau depăşesc limita 

veniturilor, conform dispozițiilor 

art.52, scad sumele aferente 

sponsorizărilor din impozitul pe 

profit. Prevederile art.25 alin.(4) 

lit.i) privind reportarea sumelor 

care depășesc valoarea impozitului 

pe profit datorat, respectiv ale 

sumelor neutilizate sau utilizate sub 

nivelul prevăzut se aplică în mod 

corespunzător.” 

beneficiarii 

sponsorizărilor, 

aferentă anului în 

care au întregistrat 

cheltuielile 

respective, potrivit 

alin.56(11). 

5.   3. La articolul 56, după alineatul 

(2) se introduc două noi alineate, 

alin.(21) și (22), cu următorul 

2. La articolul 56, după alineatul (2) 

se introduce un nou alineat, 

alineatul (21), cu următorul cuprins: 
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Nr. 

crt. 

 

Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal în vigoare 

 

Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor 

propuse 

cuprins: 

„(21) În cazul în care valoarea stabilită 

potrivit alin.(11), diminuată cu sumele 

reportate, după caz, nu a fost utilizată 

integral, contribuabilii pot dispune 

asupra diferenței astfel calculate 

pentru întregul an fiscal pentru 

activități de sponsorizare, respectiv 

pentru acordarea de burse în termen de 

6 luni de la data depunerii  declarației 

de impozit aferente trimestrului IV, 

pentru fiecare 

sponsorizare/acordare de bursă 

fiind necesară completarea câte unui 

formular de redirecționare. Modelul și 

conținutul formularului de 

redirecționare se stabilesc prin ordin al 

președintelui ANAF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21)În cazul în care valoarea stabilită 

potrivit alin.(11), diminuată cu sumele 

reportate, după caz, nu a fost utilizată 

integral, contribuabilii pot dispune 

redirecționarea impozitului pe 

veniturile microîntreprinderilor, în 

limita diferenței astfel calculate pentru 

întregul an fiscal pentru activități de 

sponsorizare, respectiv pentru 

acordarea de burse în termen de 6 luni 

de la data depunerii  declarației de 

impozit aferente trimestrului IV, prin 

depunerea unui/unor 

formular/formulare de redirecționare. 

Obligația plății sumei redirecționate 

din impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor revine 

organului fiscal competent. 

Redirecționarea impozitului pe 

veniturile microîntreprinderilor 

pentru sponsorizarea entităților 

persoane juridice fără scop lucrativ, 

inclusiv a unităților de cult, poate fi 

efectuată doar dacă beneficiarul 

sponsorizării este înscris, la data 

plății sumei respective de către 

organul fiscal, în Registrul 

entittăților/unităților de cult pentru 
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Nr. 

crt. 

 

Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal în vigoare 

 

Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor 

propuse 

 

 

 

 

 

 

 

(22) Microîntreprinderile care se află în 

situația prevăzută la alin.(21) depun 

declarația recapitulativă asupra 

utilizării diferenței cuprinzând toți 

beneficiarii de sponsorizări și/sau de 

burse, cu sumele aferente, la termenele 

prevăzute la alin.(14).” 

care se acordă deduceri fiscale, 

potrivit art.25 alin.(41). Procedura, 

modelul și conținutul formularului de 

redirecționare se stabilesc prin ordin al 

președintelui ANAF. 

 

 

(22)Se elimină 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depunerea unei 

declarații 

recapitulative 

asupra utilizării 

diferenței 

cuprinzând toți 

beneficiarii de 

sponsorizări nu se 

justifică. 

Beneficiarii 

sponsorizărilor se 

declară de către 

contribuabili astfel: 

-prin depunerea 

declarației 

informative, 

conform art.56 

alin.(13), pentru 

sponsorizările care 

se încadrează în 

regiul fiscal art.56 

alin.(11); 

-prin depunerea 

formularului de 

redirecționare, 

conform art.56 
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Nr. 

crt. 

 

Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal în vigoare 

 

Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor 

propuse 

alin.(21) pentru 

sponsorizările 

efectuate în 

conformitate cu 

aceste prevederi. 

6.   Art.II.- (1) Începând cu data de 1 

ianuarie 2022, respectiv cu data 

începerii anului fiscal 2022-2023 în 

cazul persoanelor juridice care au optat 

pentru exercițiu financiar diferit de 

anul calendaristic, potrivit dispozițiilor 

art.16 alin.(5) din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, contribuabilii 

pot dispune asupra valorii stabilite 

potrivit dispozițiilor art.25 alin.(4) lit.i) 

sau art.56 alin.(11) din Legea 

nr.227/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, după caz, 

numai dacă aceasta, în urma diminuării 

cu sumele reportate, este pozitivă. 

 

(2) Sumele care nu sunt scăzute din 

impozitul pe profit, respectiv din 

impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor, se reportează 

numai pentru sponsorizări/acte de 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

 

Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal în vigoare 

 

Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor 

propuse 

mecenat/acordarea de burse private 

efectuate/înregistrate înainte de 

termenele prevăzute la alin.(1), potrivit 

reglementărilor în vigoare la data 

efectuării sponsorizării, fără a depăși 

anul 2028.” 

  


	CAMEREI  DEPUTAŢILOR

