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  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: 

  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 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, 

poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării 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. (4^1). Procedura, modelul şi conţinutul formularului de 

redirecţionare se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.A.F." 

  2. La articolul 56, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu 

următorul cuprins: 

  "(2^1) 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, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării 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. (4^1). Procedura, modelul şi 

conţinutul formularului de redirecţionare se stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.A.F." 

 

 

  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 un exerciţiu financiar diferit de anul 

calendaristic, potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii pot dispune asupra valorii stabilite 

potrivit dispoziţiilor art. 25 alin. (4) lit. i) sau art. 56 alin. (1^1) din Legea nr. 227/2015, cu 

modificările şi 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 mecenat/acordarea de 

burse private efectuate/înregistrate înainte de termenele prevăzute la alin. (1), potrivit 

reglementărilor în vigoare la data efectuării sponsorizării, fără a depăşi anul 2028. 

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 

 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
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