
Parlamentul Romaniei

Camera Deputa^ilor Senatul

Lege pentru completarea din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I -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 completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa punctul 43 al articolului 7 se introduce un nou punct, pet. 43\ cu urmatorul 
cuprins;
”43 f unitdp de educa^ie timpurie - cre§e, gradini^e, centre de zi, gradini^e cu program 
normal, prelungit sau saptamanal organizate ca institutii cu sau fara personalitate 
juridica, publice sau private, finantate integral, partial sau fara finantare din bugetele 
componente ale sistemului bugetar, acreditate conform legii, care asigura servicii de 
educatie sau sociale pe doua nivele: nivelul antepre§colar pentru copii cu varste intre 
0-3 ani, §i invafamantul pre§colar si pentru copii cu varste intre 3-6 ani, potrivit Legii 
nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv 
Legii nr. 263/2007 privind infiinfarea, organizarea §i funefionarea cre§elor, cu 
modificarile si completarile ulterioare;”

2. Dupa alineatul (1) al articolului 56 se introduc doua noi alineate, alin. (1^) si (1^), 
cu urmatorul cuprins:
”(1^) Microintreprinderile scad din sumele aferente din impozitul pe veniturile 
microintreprinderilor cheltuielile cu funefionarea unitafilor de educafie timpurie aflate 
in administrarea lor sau cu serviciile de educafie timpurie datorate de angajafi pentru 
copii lor, in limita sumei de 1.500 lei/luna pentru flecare copii.
(1^) in cazul in care cheltuielile aferente alin. (L) depasesc cuantumul impozitului 
datorat, diferenfa va fi scazuta, in ordine, din impozitul pe salarii refinut de 
contribuabil pentru angajafi, din taxa pe valoarea adaugata datorata sau din accizele 
datorate.”

3. La alineatul (5) al articolului 68, dupa lit. q) se introduce o noua litera, lit. r), cu 
urmatorul cuprins:
”r) cheltuielile privind funefionarea unitafilor de educafie timpurie aflate in 
administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru servicii de 
educafie timpurie datorate de copiii proprii si/sau ai angajafilor, in limita sumei de 
1.500 lei/luna pentru fiecare copii.”



Art. II - De prevederile prezentei legi beneficiaza unul dintre parin^i sau tutorele 
caruia i-a fost incredin^at copilul spre cre§tere §i educare si care nu beneficiaza de 
concediul §i de indemniza^ia acordate pentru cre§terea copilului in varsta de pana la 2 
ani, respectiv de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap.

Art. Ill - La propunerea Ministerului Finanielor Publice, Guvemul adopta normele 
de aplicare ale prezentei legi in termen de 30 de zile de la publicare.

Art. IV - Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarje 2022.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 
75 §i ale art. 76 alin. (2) din Constitulia Romaniei, republicata.
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