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SENATUL

PARLAMENTUL ROMÂNIEI ADOPTĂ PREZENTA LEGE

LEGE
pentru modificarea și completarea legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al României.

Articolul 25 alin. 4 lit. i) din legea 227/2015 urmează a se modifica și completa în următorul
sens:
i),,cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private,
acordate potrivit legii, sunt obligatorii.
Contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor
Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii
bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acordă burse
private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii
reprezentând 30% din impozitul pe profit datorat.
Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere,
se reportează în următorii 7 ani consecutivi.
Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași
condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.
Un procent de minim 50% din valoarea sponsorizarilor va fi alocat sportului. Din
valoarea sponsorizarilor alocate sportului un procent de minim 30% trebuie sa fie directionat
catre structurile sportive din ramurile sportive stabilite prin HG …../2019.
ii) ),,cheltuielile de sponsorizare a activitatii Asociatiilor Sportive Scolare infiintate pe
langa unitatile de Invatamant cu personalitate juridica, acordate potrivit legii, sunt obligatorii
intr-un procent de 2% din cifra de afaceri, sume care se scad din baza impozabila, pentru
societatile comerciale care activeaza in domeniile:
02 Silvicultură şi exploatare forestieră
06 Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale

10 Industria alimentară
11 Fabricarea băuturilor
12 Fabricarea produselor din tutun
19 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
20 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice.
35 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer
condiţionat
36 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
37 Colectarea şi epurarea apelor uzate
38 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor
reciclabile
61 Telecomunicaţii
64 Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de
pensii
65 Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din
sistemul public de asigurări sociale)
68 Tranzacţii imobiliare
Lista Asociatiilor Sportive Scolare care activeaza pe langa Unitatile de Invatamant cu
personalitate juridica, va fi stabilita si comunicata la inceputul fiecarui an de catre Ministerul
Educatiei Nationale.’’
Articolul 56 alin (11 ) din legea 227/2015 urmează a se modifica și completa în
următorul sens:
,,Microîntreprinderile efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu
modificările și completările ulterioare, cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile
privind bursele private sunt obligatorii si 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, şi ale Legii
bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acordă burse

private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
până la nivelul valorii reprezentând 30% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.
Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe venit, potrivit prevederilor prezentei litere,
se reportează în următorii 7 ani consecutivi.
Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași
condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe venit.
Un procent de minim 30% din valoarea sponsorizarilor trebuie sa fie alocat sportului.’’
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