Parlamentul României

Comisia pentru Buget,
Finanţe şi Bănci

București, 15 septembrie 2020
Nr. 4c-2/931
PLx 198/2019

BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, trimis cu adresa
nr. PLx 198 din 27 martie 2019, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Sorin LAZĂR
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Parlamentul României

Comisia pentru Buget,
Finanţe şi Bănci

București, 15 septembrie 2020
Nr. 4c-2/931
PLx 198/2019

RAPORT

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei
Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, prin
adresa nr. PLx 198 din 27 martie 2019, spre dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.
Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale
art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este
Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul de
lege în ședința din data de 25 martie 2019.
La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile
ale Consiliului Economic și Social, Consiliului Legislativ, Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisiei pentru politică
economică, reformă şi privatizare, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi,
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială.
Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare
extinderea deductibilităţii cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurare
învăţământului tehnic preuniversitar şi universitar; neimpozitarea veniturilor primite
de elevi/studenţi pe parcursul învăţământului dual preuniversitar/universitar;
deducerea cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului
dual preuniversitar şi universitar, în cazul determinării venitului net anual în sistem
real; neimpozitarea sumelor plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor
angajaţilor.
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei
Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat
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proiectul de Lege menționat mai sus, în ședința online, din data de 15 septembrie
2020.
La lucrările Comisiei online, și-au înregistrat prezența un număr de 26
deputați, din totalul de 27 de membri.
La dezbaterea online a proiectului de Lege a participat, în calitate de
invitat, doamna Teodora Bărăgan, din cadrul Direcției de politiciși analiz ă
macroeconomică a Ministerului Finanțelor Publice.
În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările
online au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor
un raport de adoptare a proiectul de Lege modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu un amendament admis de tehnică legislativă.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Sorin LAZĂR

Marilen – Gabriel PIRTEA

Şef serviciu,
Giorgiana Ene
Consilier,
Simina Alexandra Mocanu
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Anexă
AMENDAMENTE ADMISE
În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament/următoarele amendamente:
Nr.
crt.

Prevederi Cod fiscal în vigoare
Titlul legii:

1.

2.

3.

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)
Nemodificat

Text Senat

Art. 25: Cheltuieli

LEGE
pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal
Articol unic.- Legea nr.227/2015 Nemodificat
privind Codul fiscal, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 688 din 10 septembrie
2015,
cu
modificările
şi
completările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum
urmează:
1.
La articolul 25 alineatul (3), Nemodificat
punctul 2 al literei b) se modifică
au şi va avea următorul cuprins:

(3)Următoarele
cheltuieli
deductibilitate limitată:
b) cheltuielile sociale, în limita
unei cote de până la 5%, aplicată
asupra valorii cheltuielilor cu
salariile
personalului,
potrivit
Codului muncii. Intră sub incidenţa
acestei limite următoarele:
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Motivare

Nr.
crt.

4.

5.

Prevederi Cod fiscal în vigoare

Text Senat

2. cheltuielile pentru funcţionarea
corespunzătoare a unor unităţi
aflate
în
administrarea
contribuabililor, precum: creşe,
grădiniţe, şcoli, muzee, biblioteci,
cantine, baze sportive, cluburi,
cămine de nefamilişti şi altele
asemenea;

„2. cheltuielile pentru funcţionarea
corespunzătoare a unor unităţi
aflate
în
administrarea
contribuabililor, precum: şcoli,
muzee, biblioteci, cantine, baze
sportive, cluburi, cămine de
nefamilişti şi altele asemenea;”

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

2.
La articolul 25 alineatul (3), Nemodificat
după punctul 2 al literei b) se
introduce un nou punct, pct.21,
cu următorul cuprins:
„21. cheltuielile pentru funcţionarea
corespunzătoare a unor unităţi de
educaţie timpurie, conform alin.(4)
lit. i1) şi i2);”
3.
La articolul 25 alineatul (4), Nemodificat
după litera i) se introduc două
(4)Următoarele cheltuieli nu sunt noi litere, lit. i1) şi i2), cu
deductibile:
următorul cuprins:
„i1)cheltuielile privind funcţionarea
unităţilor de educaţie timpurie
aflate
în
administrarea
contribuabilului
sau
sumele
achitate de contribuabil pentru
plasarea copiilor angajaţilor în
unităţi de educaţie timpurie aflate
în unităţi care oferă servicii de
educaţie
timpurie,
conform
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Motivare

Nr.
crt.

Prevederi Cod fiscal în vigoare

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

legislaţiei în vigoare;
i2)contribuabilii care efectuează
cheltuieli cu educaţia timpurie scad
din impozitul pe profit datorat
cheltuielile cu educaţia timpurie
conform literei i1), dar nu mai mult
de 1.500 lei/lună pentru fiecare
copil. În cazul în care suma
depăşeşte impozitul pe profit
datorat, diferenţa va fi scăzută, în
ordine din impozitul pe salarii
reţinut de contribuabil pentru
angajaţi, din taxa pe valoare
adăugată datorată sau din accizele
datorate;”
4.
La articolul 25, alineatul (9) Nemodificat
se modifică şi va avea următorul
cuprins:

6.

(9) Sunt cheltuieli deductibile
pentru determinarea rezultatului
fiscal cheltuielile efectuate pentru
organizarea
şi
desfăşurarea
învăţământului
profesional
şi
tehnic, potrivit reglementărilor
legale din domeniul educaţiei
naţionale.

„(9) Sunt cheltuieli deductibile
pentru determinarea rezultatului
fiscal cheltuielile efectuate pentru
organizarea
şi
desfăşurarea
învăţământului
profesional
şi
tehnic,
învăţământului
dual
preuniversitar şi universitar,
potrivit reglementărilor legale din
domeniul educaţiei naţionale.”
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Motivare

Nr.
crt.

7.

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)
Art. 28: Amortizarea fiscală
5.
La articolul 28 alineatul (3), Nemodificat
literele h) şi i) se modifică şi vor
(3) Sunt, de asemenea, considerate avea următorul cuprins:
mijloace fixe amortizabile:
Prevederi Cod fiscal în vigoare

h) mijloacele fixe deţinute şi
utilizate pentru organizarea şi
desfăşurarea
învăţământului
profesional şi tehnic, potrivit
reglementărilor legale din domeniul
educaţiei naţionale;
i)investiţiile
efectuate
pentru
organizarea
şi
desfăşurarea
învăţământului
profesional
şi
tehnic, potrivit reglementărilor
legale din domeniul educaţiei
naţionale.

8.

Art. 62: Venituri neimpozabile
În înţelesul impozitului pe venit,
următoarele venituri nu sunt
impozabile:
o1) bursele, premiile şi alte drepturi
sub formă de cazare, masă,
transport,
echipamente
de
lucru/protecţie şi altele asemenea
primite de elevi pe parcursul

Text Senat

„h) mijloacele fixe deţinute şi
utilizate pentru organizarea şi
desfăşurarea
învăţământului
profesional
şi
tehnic,
învăţământului
dual
preuniversitar şi universitar,
potrivit reglementărilor legale din
domeniul educaţiei naţionale;
i) investiţiile efectuate pentru
organizarea
şi
desfăşurarea
învăţământului
profesional
şi
tehnic,
învăţământului
dual
preuniversitar şi universitar
potrivit reglementărilor legale din
domeniul educaţiei naţionale.”
6.
La articolul 62, litera o1) se Nemodificat
modifică şi va avea următorul
cuprins:

„o1) bursele, premiile şi alte
drepturi sub formă de cazare, masă,
transport,
echipamente
de
lucru/protecţie şi altele asemenea
primite de elevi pe parcursul
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Motivare

Nr.
crt.

9.

Prevederi Cod fiscal în vigoare

Text Senat

învăţământului
profesional
şi
tehnic, potrivit reglementărilor
legale din domeniul educaţiei
naţionale;

învăţământului profesional şi tehnic
şi elevii/studenţii pe parcursul
învăţământului
dual
preuniversitar/universitar,
potrivit reglementărilor legale din
domeniul educaţiei naţionale;”

Motivare

Art. 68: Reguli generale de 7.
La articolului 68, alineatul Nemodificat
1
stabilire a venitului net anual din (4 ) se modifică şi va avea
activităţi
independente, următorul cuprins:
determinat în sistem real, pe
baza datelor din contabilitate
(41) Sunt cheltuieli deductibile
cheltuielile
efectuate
pentru
organizarea
şi
desfăşurarea
învăţământului
profesional
şi
tehnic,
în
conformitate
cu
reglementările legale din domeniul
educaţiei naţionale, cu excepţia
cheltuielilor cu amortizarea care
sunt
deductibile
potrivit
prevederilor alin. (4) lit. d).

10.

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

„(41) Sunt cheltuieli deductibile
cheltuielile
efectuate
pentru
organizarea
şi
desfăşurarea
învăţământului profesional şi tehnic
şi
învăţământului
dual
preuniversitar şi universitar, în
conformitate cu reglementările
legale din domeniul educaţiei
naţionale, cu excepţia cheltuielilor
care
sunt
cu
amortizarea
deductibile potrivit prevederilor
alin.(4) lit.d).”
Art. 76: Definirea veniturilor din 8. La articolul 76 alineatul (4), 8. La articolul 76 alineatul (4), Tehnică legislativă
salarii şi asimilate salariilor
după litera ț) se introduce o nouă după litera u) se introduce o nouă
literă, lit.u), cu următorul literă, lit.v), cu următorul cuprins:
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Nr.
crt.

Prevederi Cod fiscal în vigoare

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat
cuprins:

„(u) sumele plătite de angajator „(v) sumele plătite de angajator
pentru educaţia timpurie a copiilor pentru educaţia timpurie a copiilor
angajaţilor.”
angajaţilor.”

9

Motivare

