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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Camera Deputajilor adopta prezentul proiect de lege.

Art. I. - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, rir, 688 din 10 septembrie 2015, cu 

modificmle §i complet^ile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera i) se introduce o 

noua litera, lit. j), cu urmatorul cuprins:
, j) taxa pe veniturile din pensii §i indemnizatii pentru limita de

varsta.”

2, Dupa Titlul IV ^Jmpozitul pe venif^ se introduce un 

nou titlu, Titlul IV^ „Taxa pe veniturile din pensii §i indemnizafii 

pentru limita de varsta** cuprinzand articolele 134^ - 134^, cu 

urmatorul cuprins:

„TITLUL IV’
Taxa pe veniturile din pensii §i indemnizafii pentru limita de varsta

Art. 134^. - Categoria de contribuabili si sfera de 

cuprindere a taxei pe veniturile din pensii si indemnizatii pentru 

limita de varsta
, (1) Persoanele fizice care realizeaza venituri din pensii si/sau

indemnizatii pentru limita de varsta, primite in baza unor legi/statute 

speciale denumite in continuare contribuabili, sunt obligate la plata taxei
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pe veniturile din pensii si indemnizatii pentru limita de varsta, denumita 

in continuare taxd, cu respectarea principiului contributivitatii, asa cum 

este definit la art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice, cu modificarile si completMle ulterioare.
(2) Taxa este datorata numai in situatia in care venitul lunar din 

pensie si/sau indemnizatie pentru limita de varsta, de la unul sau mai 

multi platitori, dupa caz, din care se deduce impozitul pe venit aferent 

stabilit potrivit prevederilor Titlului IV, este mai mare decat suma 

netaxabila de 7.000 lei, lunar. In situatia in care, ca urmare a aplicarii 

principiului contributivitatii, cuantumul pensiei din sistemul public 

depaseste plafonul de 7.000 lei, suma netaxabila reprezinta nivelul 

cuantumului rezultat din aplicarea principiului contributivitatii.
(3) In intelesul prezentului titlu, veniturile pentru care se datoreaza 

taxa reprezinta sume primite in baza urmatoarelor legi/statute speciale:
a) pensia de serviciu prevazuta de Legea nr. 94/1992 privind 

organizarea §i func^ionarea Curfii de Conturi, republicata, cu 

modificarile §i completarile ulterioare;
b) pensia de serviciu prevazuta de Legea nr. 47/1992 privind 

organizarea §i functionarea Cur^ii Constitujionale, republicata, cu 

modificarile §i completarile ulterioare;
c) pensia de serviciu prevazuta de Legea nr. 303/2004 privind 

statutul judecatorilor §i procurorilor, republicata, cu modificarile §i 
completmle ulterioare;

d) pensia de serviciu prevazuta de Legea nr. 567/2004 privind 

statutul personalului auxiliar de specialitate al instanlelor judecatore^ti §i 
al parchetelor de pe langa acestea §i al personalului care funclioneaza in 

cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, cu modificarile 

§i completarile ulterioare;
e) pensia de serviciu prevazuta de Legea nr. 7/2006 privind 

statutul funcfionarului public parlamentar, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare;

f) indemnizalia pentru limita de varsta prevazuta de Legea 

nr. 96/2006 privind Statutul deputa^ilor §i al senatorilor, republicata, cu 

modificarile §i complet^ile ulterioare;
g) pensia de serviciu prevazuta de Legea nr. 223/2007 privind 

Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din avia^ia 

civila din Romania, cu modificarile §i completarile ulterioare;
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h) pensia de serviciu prevazuta de Legea nr, 216/2015 privind 

acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic §i consular 

al Romaniei, cu modificarile ulterioare;
i) pensii militare prevazute de Legea nr. 223/2015 privind 

pensiile militare de stat, cu modificarile §i completarile ulterioare;
j) indemnizatia pentru limita de varsta prevazuta de Ordonan^a 

de urgen^a a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrate, cu 

completarile ulterioare;
k) indemnizalia lunara acordata persoanelor care au avut 

calitatea de §ef al statului roman prevazuta de Legea nr. 406/2001 

privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef 

al statului roman, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 134^. - Stabilirea bazei de calcul din pensii 

indemnizalii pentru limita de varsta
(1) Baza de calcul, denumita venitul lunar taxabil, se determina 

prin deducerea din venitul din pensie sau indemnizatie pentru limita de 

varsta, a impozitului pe venit aferent, stabilit potrivit prevederilor 

Titlului IV.
(2) In cazul contribuabililor care realizeaza venituri de la mai 

multi platitori, dintre cele prevazute la art. 134^ alin. (3), venitul lunar 

taxabil se determina prin deducerea din veniturile lunare cumulate din 

pensie si/sau indemnizatie pentru limita de varsta, a impozitului pe venit 

aferent calculat si retinut, de catre fiecare platitor de venit, potrivit 

prevederilor Titlului IV.
(3) In cazul contribuabililor care realizeaza lunar venituri 

cumulate, de la mai mul^i platitori, in vederea stabilirii venitului lunar 

taxabil in situa^ia prev^uta la alin. (2), contribuabilii au obliga^ia de a 

depune o declarable pe proprie raspundere, astfel:
(i) la casa de pensii sectoriala, in cazul in care cel pubin unul 

dintre platitorii de venituri din pensii §i/sau indemnizabii pentru limita de 

varsta este o casa de pensii sectoriala;
(ii) la casa de pensii publice teritoriala sau a municipiului 

Bucure^ti, dupa caz, in celelalte situabii.
(4) Declaratia prevazuta la alin. (3) cuprinde in mod obligatoriu 

cel pubin urmatoarele elemente: datele de identificare ale 

contribuabilului, informabii referitoare la nivelul venitului din pensia 

si/sau indemnizabia pentru limita de varsta primita, inclusiv informatii
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privind componenta stabilita conform principiului contributivitatii, 
precum si platitorul de venit,

(5) Contribuabilul depune declaratia pe propria raspundere 

prevazuta la alin. (3) insotita de documente justificative eliberate de 

fiecare platitor, din care rezulta nivelul venitului reprezentand pensia 

si/sau indemnizatia pentru limita de varsta primita, impozitul pe venit 

aferent, calculat si retinut, precum si taxa calculata si retinuta, dupa caz.
(6) Declaratia prevazuta la alin. (4), insotita de documented 

justificative se depune la platitorul de venit prev^t la alin.(3)j pana la 

data de 15 a prime! luni de aplicare a prevederilor prezentului titlu, iar in 

cazul modificarii drepturilor de pensie §i/sau indemnizatie pentru limita 

de varsta primita, pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care se 

efectueaza plata venitului din pensia §i/sau indemnizatia pentru limita de 

varsta primita, ori de cate ori se modifica aceste drepturi.
(7) Pe baza declaratiei §i a documentelor justificative depuse de 

contribuabili conform alin.(6), platitorul de venit prevazut la alin.(3) 

recalculeaza venitul lunar taxabil pana la sfar§itul lunii urmatoare celei 

in care se efectueaza plata venitului din pensia §i/sau indemnizatia 

pentru limita de varsta primita.

Art. 134^. - Calculul, retinerea, plata §i declararea taxei pe 

veniturile din pensii indemnizatii pentru limita de varsta
(1) Platitorii de venituri din pensii §i/sau indemnizatii pentru 

limita de varsta au obligatia lunara, de a calcula, retine, declara §i plati 

taxa la bugetul de stat.
(2) Taxa se calculeaza prin aplicarea urmatorului barem lunar 

asupra venitului lunar taxabil, determinat potrivit art. 134^ alin. (1) sau 

(2), dupa caz:

Taxa
-lei-

Tran§e de venit 

lunar taxabil 

-lei-
Pana la 2.000, inclusiv 0%

Intre 2.001-7,000, inclusiv 10%
85% pentru ceea ce depaseste 

suma de 7001 leiPeste 7.001
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(3) Taxa calculate potrivit alin. (2) nu poate diminua cuantumul 

pensiei din sistemul public stabilita in baza principiului contributivitatii. 
In cazul in care diferenta intre venitul lunar taxabil si taxa calculata

i 5

potrivit alin.(2) se situeaza sub nivelul cuantumului pensiei din sistemul 

public stabilita in baza principiului contributivitatii, taxa se calculeaza in 

limita acestui nivel.
(4) In cazul contribuabililor care realizeaza lunar venituri 

cumulate, de la mai multi platitori, taxa se recalculeaza prin aplicarea 

baremului lunar prevazut la alin. (2) asupra venitului lunar taxabil, 
determinat potrivit art. 134^ alin. (2) din care se deduce taxa retinuta de 

catre fiecare platitor de venit, in limita pensiei din sistemul public 

stabilita in baza principiului contributivitatii.
(5) Pentru stabilirea taxei prevazuta la alin. (4), Casa de pensii 

publica teritoriala sau a municipiului Bucuresti, respectiv casa de pensii 

sectoriala, dupa caz, pe baza datelor ftimizate de catre contribuabil prin 

declaratia pe propria raspundere si a documentelor justificative emise de 

toti plMtorii de venituri, cumuleaza veniturile din pensii si/sau 

indemnizatii pentru limita de varsta din care deduce impozitul pe venit 

aferent, datorat, calculat de catre fiecare platitor de venit, verifica 

incadrarea in plafonul prevazut la art. 134^ alin. (2), efectueaza recalcularea 

taxei si determina diferenta de taxa de plata rezultata, dupa caz.
(6) Taxa se retine la data efectuarii platii venitului din pensie 

si/sau indemnizatiei pentru limita de varsta si se plateste pana la data de 

25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face plata.
(7) In cazul prevazut la alin. (4), platitorul de venit de la alin.(5) 

retine taxa la data platii venitului din pensie si/sau indemnizatiei pentru 

limita de v&sta, din drepturile celei de a doua luni urmatoare celei 

pentru care se recalculeaza taxa, iar termenul de plata este pana la data 

de 25 inclusiv a celei de a treia luni urmMoare celei pentru care se 

recalculeaza taxa.
(8) In cazul veniturilor din pensii si/sau indemnizatii pentru 

limita de varsta, al diferentelor de venituri din pensii si/sau indemnizatii 

pentru limita de varsta, precum si al sumelor reprezentand actualizarea 

acestora cu indicele de inflatie, stabilite pentru perioade anterioare, in 

baza unei legi de acordare expresa a acestora sau in baza hotararilor 

judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotararilor judecatoresti 

definitive si executorii, taxa se calculeaza separat fata de taxa aferenta 

drepturilor lunii curente, prin aplicarea baremului lunar prevazut la alin. 
(2) asupra venitului taxabil. Baza de calcul reprezentand venitul taxabil
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se determina prin deducerea impozitului pe venit aferent acesteia, 
datorat potrivit prevederilor Titlului IV. In acest caz, se aplica regimul 

de taxare in vigoare la data calcularii taxei. Taxa se retine la data 

efectuarii platii si se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii 

urmatoare celei in care s-au platit sumele acordate. In cazul in care 

platile se efectueaza esalonat, retinerea taxei se face proportional la 

fiecare plata. Termenul de plata este pana la data de 25 inelusiv a lunii 

urmatoare celei in care s-a efectuat plata.
(9) In cazul drepturilor aferente veniturilor din pensii si/sau 

indemnizatii, stabilite pentru perioade anterioare, in alte situatii decat 

cele prevazute la alin.(8), acestea se defalca pe lunile la care se refera, in 

vederea calcularii, retinerii si platii taxei datorate, dupa caz, pana la data 

de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. In acest caz, 
se aplica regimul de taxare in vigoare in perioadele earora le sunt 

aferente veniturile.
(10) In cazul pensiilor pentru care determinarea componentei 

bazate pe principiul contributivitatii se produce ulterior stabilirii si 
retinerii taxei, iar aceasta genereaza aplicarea unui alt plafon netaxabil 

corespunzator pensiei din sistemul public stabilita in baza principiului 

contributivitatii, platitorii de venituri din pensii si/sau indemnizatii 

pentru limita de varsta recalculeaza taxa pentru perioadele anterioare. In 

acest caz, se aplica regimul de taxare in vigoare in perioadele earora le 

sunt aferente veniturile.
(11) In cazul nerespectarii de catre contribuabil a obligatiei 

prevazute la art. 134^ alin.(6) sunt aplicabile dispozitiile Legii 

nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificMle si 
completarile ulterioare.

(12) Prevederile art. 132 din Titlul IV se aplica in mod 

corespunzator si pentru taxa pe veniturile din pensii si/sau indemnizatii 

pentru limita de varsta.”

Art. II. - Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 a lunii 

urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea L
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Acest protect de lege a fast adoptat de Camera Deputafilor 

in §edinfa din 17 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constitufia Romdniei, republicatd.

PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTAJILOR

ION-MARCEL CIOLACU
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