
Expunere de motive 

LEGE 

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

 

 Modificarea legislativă vizează creearea unui cadru legislativ mai atractiv pentru marii 

agenți economici având ca scop încurajarea sponsorizărilor către mișcarea sportivă din România. 

În acest moment, deși de la 1 ianuarie 2016 s-a mărit limita de raportare la cifra de afaceri de la 

0,3% la 0,5%, actele de sponsorizare nu au fost suficient încurajate, vinovatul principal fiind 

tocmai această limită, deoarece pragul de 20% din impozitul pe profit datorat, depășește de cele 

mai multe ori pragul secundar de 0,5% din cifra de afaceri astfel încât, această limită dublă nu 

rezolvă foarte mult problema inițială. 

 Actualele prevederi legislative consacrate la art. 25 alin. 4 lit.i) din Codul Fiscal al 

României nu transformă acest gen de cheltuieli în categoria cheltuielilor deductibile sau 

deductibile parțial, ele rămânând în categoria cheltuielilor nedeductibile însă naște posibilitatea 

obținerii unui credit fiscal, atât timp cât operatorii economici care efectuează sponsorizări pot 

scade din suma datorată ca impozit pe profit valoarea sponsorizată, dacă nu depășește procentul 

de 20% din totalul obligației de plată, adică a impozitului pe profit. 

 Pentru a se încuraja efectiv activitatea de sposorizare, s-a ajuns la concluzia că nu mărirea 

pragului de referință la cifra de afaceri ci eliminarea acestui prag poate transforma dispoziția 

legală în una atractivă pentru marii operatori economici. 

 Mai mult considerăm ca oportună modificarea Codului Fiscal al României în sensul 

trasformării procentului fix de 20 % (cât prevede actuala legislație) într-un procent variabil 

cuprins între 15% și 30% pe 4 praguri, anume 15%, 20%, 25%, 30%. 

 Corespunzător fiecărui din acest prag urmează a se mai reduce încă un procent de 2% 

pentru pragul de 15%, 3 % pentru pragul de 20%, 4 % pentru pragul de 25% și 5 % pentru pragul 

de 30% din impozitul pe profit rămas a mai fi de plătit autorităților competente. 

 Modificarea legislativă se impune deoarece actuala dispoziție legală este total neatractivă, 

marii operatori economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul național preferând să 

sponsorizeze activități sportive din alte țări, așa cum este cazul Uzinelor Dacia Renault care 

sponsorizează cu success de câțiva ani echipa de fotbal UDINESE Calcio. 



 Dacă discutăm de sport, cele mai profitabile companii se vor bate să sponsorizeze 

,,vârfurile” valorice din toate ramurile de sport, piața va deveni una concurențială iar managerii 

sportivi nu vor mai fi ,,cerșetori”. De asemenea, structurile sportive, vor fi mai atente la politicile 

de marketing astfel încât să fie capabile să le propună sponsorilor pachete cât mai atractive și 

mulțumitoare.  

 Prin aceste măsuri, mișcarea sportivă din România își va majora consistent bugetul 

dedicat programului competițional astfel încât nu vom mai putea vorbi în sistem de subfinanțare. 

 Pragul de 0.5% din cifra de afaceri este o măsură care reduce mult posibilitatea de 

implicare a companiilor care activeză pe teritoriul țării noastre, fie ele autohtone, cu capital mixt 

sau străin. 

 Având în vedere toate cele precizate vă propunem modificarea si completarea art 25 alin 

4 lit.i) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal al României. 

 

Pentru inițiatori,  

Deputat Sorin Avram Iacoban 


