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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTATILOR

LEGE

pentru modificarea §i completarea Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata 

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, 
cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa 

cum urmeaza:

1. La articolul 25 alineatul (3), punctul 2 al literei b) se modifica 

§i va avea urmatorul cuprins:
„2. cheltuielile pentru funclionarea corespunzatoare a unor unitati 

aflate in administrarea contribuabililor, precum: §coli, muzee, biblioteci, 
cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamili§ti §i altele asemenea;”

---- 2. La articolul 25 alineatul (3), dupa punctul 2 al literei b) se
introduce un nou punct, pct.2\ cu urmatorul cuprins:

„2f cheltuielile pentru func|ionarea corespunzatoare a unor unitali 

de educate timpurie, conform alin.(4) lit. i’) §i i^);”
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3. La articolul 25 alineatul (4), dupa litera i) se introduc doua 

noi litere, lit. i^) §i i^), cu urmatorul cuprins:
„i^) cheltuielile privind func^ionarea unita^ilor de educa^ie timpurie 

aflate in administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil 

pentru plasarea copiilor angaja^ilor in unita^i de educa^ie timpurie aflate in 

unita^i care ofera servicii de educa^ie timpurie, conform legisla^iei in vigoare;
P) contribuabilii care efectueaza cheltuieli cu educafia timpurie scad 

din impozitul pe profit datorat cheltuielile cu educa^ia timpurie conform 

lit. i'), dar nu mai mult de 1.500 lei/luna pentru fiecare copil. In cazul in care 

suma depa§e§te impozitul pe profit datorat, diferen|a va fi scazuta, in ordine 

din impozitul pe salarii re^inut de contribuabil pentru angajali, din taxa pe 

valoare adaugata datorata sau din accizele datorate;”

4. La articolul 25, alineatul (9) se modifiea §i va avea urmatorul
cuprins:

„(9) Sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului 

fiscal cheltuielile efectuate pentru organizarea §i desfa§urarea invalamantului 
profesional §i tehnic, invalamantului dual preuniversitar §i universitar, 
potrivit reglementarilor legale din domeniul educaliei nalionale.”

5. La articolul 28 alineatul (3), literele h) §i i) se modifiea §i vor 

avea urmatorul cuprins:
„h) mijloacele fixe de^inute §i utilizate pentru organizarea §i 

desfa§urarea inva^amantului profesional §i tehnic, invalamantului dual 
preuniversitar §i universitar, potrivit reglementarilor legale din domeniul 

educaliei na^ionale;
i) investiliile efectuate pentru organizarea §i desfa§urarea 

inva|amantului profesional §i tehnic, invalamantului dual preuniversitar §i 
universitar potrivit reglementarilor legale din domeniul educaliei nafionale.”

6. La articolul 62, litera o‘) se modifiea §i va avea urmatorul
cuprins:

„o’) bursele, premiile §i alte drepturi sub forma de cazare, masa, 
transport, echipamente de lucru/proteclie §i altele asemenea primite de elevi 

pe parcursul invatamantului profesional §i tehnic §i elevii/studenlii pe 

parcursul invalamantului dual preuniversitar/universitar, potrivit 

reglementarilor legale din domeniul educaliei nalionale;”

7. La articolului 68, alineatul (4*) se modiflea §ii va avea 

urmatorul cuprins:
„(4^) Sunt cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate pentru 

organizarea §i desfa§urarea invalamantului profesional §i tehnic §i
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inva^amantului dual preuniversitar §i universitar, in conformitate cu 

reglementarile legale din domeniul educaliei na^ionale, cu excepfia 

cheltuielilor cu amortizarea care sunt deductibile potrivit prevederilor 

alin. (4) lit.d).”

8. La articolul 76 alineatul (4), dupa litera u) se introduce o 

noua litera, lit.v), cu urmatorul cuprins:
„v) sumele platite de angajator pentru educa^ia timpurie a copiilor

angajalilor.”
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia 

Romdniei, republicatd.
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