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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATCAMERA DEPUTAJILOR

Lege pentru modificarea 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 dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (2) al articolului 99 va avea urmatorul cuprins:

(2) Drepturile primite in conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii 

administrate privat, republicata, cu modificarile §i complet^le ulterioare, ale Legii nr.204/2006 

privind pensiile facultative, cu modific^ile §i complet&ile ulterioare §i ale Legii nr.1/2020 

privind pensiile ocupa^ionale, cu completarile ulterioare, reprezinta venituri din pensii.

2. Articolul 100 va avea urmatorul cuprins:

Art. 100 - Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii

(1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabile§te prin deducerea din venitul din pensie a 

sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei $i, dupa caz, a contribufiei de asigurari sociale 

de sanatate datorata potrivit prevederilor titlului V - Contribulii sociale obligatorii.

(2) Pentru sumele primite ca plata unica de catre participanfii la fondurile de pensii 
administrate privat ^i mo^tenitorii legali ai acestora, in conformitate cu prevederile
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Legii nr. 411/2004, republicata, cu modificarile completarile ulterioare, venitul 
impozabil este constituit din sumele care depa^esc contribufiile nete aie 

participanfilor la care, fiecare fond de pensii acorda un singur plafon de venit 
neimpozabil stabilit conform prevederilor alin. (1);

(3) Pentru sumele primite ca plati e^alonate in rate de catre participantii la fondurile de 

pensii administrate privat si mo^tenitorii legali ai acestora, in conformitate cu 

prevederile Legii nr. 411/2004, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, 

venitul impozabil este constituit din sumele care depa^esc contribu|iile nete ale 

participaniilor, la care se aplica plafonul de venit neimpozabil stabilit conform 

prevederilor alin. (1) pentru fiecare rata lunara de la fiecare fond de pensii;

(4) Pentru sumele primite ca plata unica de catre participanfii la fondurile de pensii 
facultative $i/sau fondurile de pensii ocupa^ionale, §i mo^tenitorii legali ai acestora, in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2006, cu modificarile §i completarile 

ulterioare ^i ale Legii nr. 1/2020, cu completarile ulterioare, venitul impozabil este 

constituit din sumele care depa^esc contribu|iile nete ale participanfilor, la care, 

fiecare fond de pensii acorda un singur plafon de venit neimpozabil stabilit conform 

prevederilor alin. (1);

(5) Pentru sumele primite ca plafi e^alonate in rate de catre participanfii la fondurile de 

pensii facultative $i/ sau ocupadonale, precum ^i mo^tenitorii legali ai acestora, in 

conformitate cu prevederile Legii nr.204/2006, cu modificarile $i completarile 

ulterioare §i ale Legii nr.1/2020, cu completarile ulterioare, venitul impozabil este 

constituit din sumele care depa^esc contribufiile nete ale participanfilor, la care se 

aplica plafonul de venit neimpozabil stabilit conform prevederilor alin. (1) pentru 

fiecare rata lunara de la fiecare fond de pensii.
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