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În acest număr:

Modificări ale Codului Fiscal aduse de Legea nr. 239/2020
În data de 6 noiembrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1041/2020 Legea nr.
239/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Aceste modificări vizează prevederi referitoare la impozitul pe profit și impozitului pe venit,
ce au intrat în vigoare din 9 noiembrie 2020. Astfel, se introduc o serie de reglementări în
ceea ce privește veniturile și cheltuielile rezultate din educația timpurie și din învățământul
profesional și tehnic, învățământul dual preuniversitar și universitar.
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Modificări aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Impozit pe profit


Sumele privind cheltuielile cu educația timpurie se scad din impozitul pe profit în limita a
1.500 lei/ lună pentru fiecare copil. În cazul în care suma depășește impozitul pe profit
datorat, diferența va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil
pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate;



Cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și
tehnic, învățământului dual preuniversitar și universitar sunt considerate cheltuieli
deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal;



Referitor la amortizarea fiscală, sunt considerate mijloace fixe amortizabile mijloacele fixe
deţinute şi utilizate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic,
învăţământului dual preuniversitar şi universitar și investiţiile efectuate pentru organizarea şi
desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic, învăţământului dual preuniversitar şi
universitar.

Impozit pe venit


Bursele, premiile şi anumite drepturi (e.g, cazare, masă, transport), primite de elevi pe
parcursul învăţământului profesional şi tehnic şi elevi/studenţi pe parcursul învăţământului
dual preuniversitar/universitar, potrivit legii sunt venituri neimpozabile;



Sumele plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor sunt venituri
neimpozabile;



Sunt deductibile la calculul venitului net anual din activități independente cheltuielile
efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic şi
învăţământului dual preuniversitar şi universitar, conform legii, cu excepția celor cu
amortizarea, care sunt deductibile în anumite condiții.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu
răspundere limitată din Marea Britanie, rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate
acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și independente. DTTL (numit în
continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre
rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță,
servicii juridice, consultanță financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii
adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt clienți Deloitte, prin
intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind
resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme
de business complexe. Pentru a afla mai multe despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști
Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook sau LinkedIn.
Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în
conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de
avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor Deloitte
Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a
serviciilor de asistență juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați:
http://www.deloitte.com/deloittelegal.
Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este
bine să solicitați consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe
cuprinsul acestui document.
Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele
membre sau afiliate (numite împreună Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale
prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa într-un mod care v-ar
putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a
Deloitte Network nu va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele
care se bazează pe aceasta publicație.
© 2020. Pentru mai multe detalii, contactați Deloitte România
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