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Legea nr. 131 din 2020 pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei
alimentare. Monitorul oficial nr. 623 din 15.07.2020
Emitent: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articolul I
La articolul 270 alineatul (8) din 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,
după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
d)transferul alimentelor destinate consumului uman, aflate aproape de expirarea datei
durabilităţii minimale, în situaţia în care acesta este efectuat potrivit prevederilor legale
privind diminuarea risipei alimentare.
Articolul II
Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 103 din 11 februarie 2019, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
Articolul 4
Operatorii economici care transferă alimente prin donare, potrivit prevederilor prezentei legi,
beneficiază de facilităţile fiscale prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. c) pct. 4-6 şi la art. 270 alin. (8) lit.
d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
2.

Articolul 6 va avea următorul cuprins: Articolul 6

(1)
Transferul alimentelor către operatorii receptori se face în baza unui contract încheiat cu
respectarea prezentei legi.
(2)
Alimentele transferate se consideră a face obiectul darului manual în sensul art. 1.011 alin. (4)
din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, indiferent de valoare.
3.

La anexă, punctul 6 va avea următorul cuprins:

6. Operatorii receptori (organizaţii beneficiare) - operatorii din sectorul agroalimentar care desfăşoară
activităţi înregistrate/autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ce răspund de
respectarea legislaţiei din domeniul igienei alimentelor după preluarea acestora de la operatorii
donatori;
Articolul III
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul modifică şi completează
în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei
alimentare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 51/2019, precum şi Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu
modificările şi completările ulterioare, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, a Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor.

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența

www.bentaconsult.ro ; adrian@bentaconsult.ro tel: 0723 530 139 Act normativ descărcat
prin abonament Alerta Fiscală / Revista Prietenii Contabilității / Revista Prietenii Fiscalității
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art.
76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
FLORIN IORDACHE
p. PREŞEDINTELE SENATULUI, ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Bucureşti,
15 iulie 2020.
Nr. 131.

