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INTRARE

Luna,
AVIZBp

referitor la propunerea legislativa pentru modificarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile

ulterioare (b597/20.12.2021)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, §i art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare §i flinctionare, Consiliul Economic §i Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificdrile si completarile ulterioare (6597/20.12.2021).

CONSILIUL ECONOMIC §I SOCIAL

in temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i funclionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modific^ile §i completarile ulterioare, in 

§edinla din data de 25.01.2022, desfa§urata online, conform prevederilor Hot^arii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu propunerea 

de modificare prevazuta in anexa.
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Anexa

Propunere de modiflcare aferenta

propunerii legislativeprivind modificarea Legii nr,227/2015privind Codulfiscal, cu modificdrile si completdrile

ulterioare (b597/20,12,2021)

Nr. crt. Text propusText initial

1. Titlul IV
Impozitul pe venit 
Art.58...Art.l34

Art. 134‘ - Sfera contribuabililor
(1) Persoanele fizice care realizeaza venituri din pensii §i/sau indemnizatii 
pentru limita de varsta, primite m baza unor legi/statute speciale denumite 
in continuare contribuabili, sunt obligate la plata unui impozit pe 
veniturile din pensii §i indemnizatii pentru limita de varsta, denumita in 
continuare impozit de solidaritate, cu respectarea principiului 
contributivitatii, a§a cum este definit la art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile §1 completarile 
ulterioare. Dispozi^iile prev^ute la Titlul JV din prezenta lege nu sunt 
aplicabile.

Art. 134^ - Sfera contribuabililor
(1) Persoanele fizice care realizeaza venituri din pensii si/sau 
indemniza^ii pentru limita de varsta, primite in baza Legii nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum ^i a unor 
legi/statute speciale denumite in continuare contribuabili, sunt 
obligate la plata unui impozit pe veniturile din pensii §i indemniza^ii 
pentru limita de varsta, denumita in continuare impozit de 
solidaritate, cu respectarea principiului contributivitatii, a§a cum este 
definit la art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice, cu modificarile §1 completarile ulterioare. 
Dispozitiile prevazute la Titlul IV din prezenta lege nu sunt 
aplicabile.
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