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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI 

AMENAJAREA TERITORIULUI 
 
Nr. 4c-6/ 400 
Bucureşti, 25 iunie 2019 
 

COMISIA PENTRU 
BUGET, FINANȚE ȘI BĂNCI 

 
 

Nr.4c-2/498 
București, 25  iunie 2019 

 
 
                   Către    BIROUL PERMANENT 
                                               al  CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun suplimentar asupra propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal, 
trimisă Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci , în vederea reexaminării și depunerii unui 
nou raport comun, cu adresa nr. Plx. 383 din 26 septembrie 2016.  

 
  

PREŞEDINTE, PREȘEDINTE, 
Florin-Claudiu ROMAN  Sorin LAZĂR 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

 
Nr. 4c-6/400 
Bucureşti, 25 iunie 2019 
 

COMISIA PENTRU 
BUGET, FINANȚE ȘI BĂNCI 

 
 
                                                                            Nr.4c-2/498  
                                                       București, 25 iunie 2019 

 
 

RAPORT COMUN  SUPLIMENTAR 
asupra  propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal 

 
În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, în ședința din 2 aprilie 2019 , plenul Camerei Deputaților  a hotărât retrimiterea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal, Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului şi Comisiei pentru buget, finanțe și bănci în vederea reexaminării și depunerii unui nou raport comun.  

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins  propunerea legislativă în şedinţa din 20 septembrie 2016. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 alin (1) și (3) din Constituţia României, 
republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare obligarea autorităţilor deliberative să acorde scutiri de la plata 
taxelor speciale instituite şi a altor taxe locale pentru diferite persoane fizice sau juridice, acordarea de scutiri de taxe pentru 
foști deținuți politici, vizând ocrotirea persoanelor persecutate politic, discriminate social și profesional în toată perioada 
comunistă, precum și includerea chel tuielilor şi operaţiunilor financiare derulate cu agenţii economici de tip offshore în 
categoria cheltuielilor care nu sunt deductibile. 
 

În conformitate cu prevederile art.61 și art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, membrii celor două Comisii sesizate în fond  au examinat propunerea legislativă în ședințe separate. 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci  a examinat propunerea legislativă în data de 12 iunie 2019. Din numărul total de 25 
membri ai Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și-au înregistrat prezența 23 deputaţi.  

 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a examinat propunerea legislativă în ședința din 25 

iunie 2019. La dezbaterile  Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din totalul de 22 de membri au 
fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

 
În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, în ș edința Comisiei pentru buget, finanțe și bănci  la dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal au participat în  calitate de invitați  reprezentanți ai Ministerului Finanțelor 
Publice , iar la dezbaterile din cadrul ședinței  Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a participat 
în calitate de invitat domnul Florin Iura, Secretar de stat-Ministerul Finanțelor Publice. 

 
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii sesizate în fond au hotărât cu majoritate de 

voturi să propună plenului Camerei Deputaților  spre dezbatere și adoptare  propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal cu amendamentele admise prezentate în Anexa ce face parte integrantă la 
prezentul raport comun suplimentar. 
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În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
      

PREŞEDINTE, 
Florin-Claudiu ROMAN 

PREŞEDINTE,  
Sorin LAZĂR 

 
SECRETAR, 

Simona BUCURA OPRESCU  

 
SECRETAR,  

Marile-Gabriel PIRTEA 
 

 
                                                                                                           Șef serviciu, Giorgiana Ene 

                                 Consilier parlamentar, Elena Hrincescu                                                                 
 

                                                                                                           Consilier parlamentar, Alexandra Nistor 
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Anexă 
Amendamente admise  

asupra PLX 383/2016 propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015-Codul fiscal 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Cod fiscal în vigoare Text propunere legislativă Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
1.   Propunere legislativă 

pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 227/2015- 

CODUL FISCAL 

Lege 
pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal 

Tehnică legislativă 

2.   Articol unic: Legea nr. 227/2015- 
CODUL FISCAL, publicată în 
Monitorul Oficial cu numărul 688 
din data de 10 septembrie 2015, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 

Articol unic: Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 
688 din 10 septembrie 2015, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

Tehnică legislativă 

3.   
 
 
 
Art. 485: Scutiri 
 
(1)Autorităţile deliberative pot 
acorda reduceri sau scutiri de la 
plata taxelor speciale instituite 
conform art. 484, pentru 
următoarele persoane fizice sau 
juridice: 
 
a) veteranii de război, văduvele de 
război şi văduvele nerecăsătorite 

1. Alineatul (1) al articolului 485 
se modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 
“Art. 485: Scutiri 
 
(l)Autorităţile deliberative sunt 
obligate să acorde scutiri de la 
plata taxelor speciale instituite 
conform art. 484, pentru 
următoarele persoane fizice sau 
juridice: 
 
a)veteranii de război, văduvele 
de război şi văduvele 

1.Alineatul (1) al articolului 485 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
“Art. 485: Scutiri 
 
(1)Autorităţile deliberative pot 
acorda reduceri sau scutiri de la 
plata taxelor speciale instituite 
conform art. 484, pentru 
următoarele persoane fizice sau 
juridice: 
 
a) instituţiile sau unităţile care 
funcţionează sub coordonarea 
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Nr. 
crt. 

 
Cod fiscal în vigoare Text propunere legislativă Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
ale veteranilor de război; 
 
 
 
 
 
b)persoanele prevăzute la art. 1 al 
Decretului-lege nr. 118/1990, 
republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi 
persoanele fizice prevăzute la art. 
1 din Ordonanţa Guvernului nr. 
105/1999, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 
189/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
c)instituţiile sau unităţile care 
funcţionează sub coordonarea 
Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice sau a 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului, cu excepţia incintelor 
folosite pentru activităţi 
economice; 
 
 
 
 
 
d)fundaţiile înfiinţate prin 
testament, constituite conform 
legii, cu scopul de a întreţine, 

nerecăsătorite ale veteranilor de 
război; 
 
 
 
 
b) persoanele fizice 
prevăzute la art. 1 din Decretul-
lege nr. 118/1990. republicat, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
 
 
 
 
 
c)instituţiile sau unităţile care 
funcţionează sub coordonarea 
Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice sau a 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului, cu excepţia incintelor 
folosite pentru activităţi 
economice; 
 
 
 
 
 
d) fundaţiile înfiinţate 
prin testament, constituite 
conform legii, cu scopul de a 

Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice sau a 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului, cu excepţia incintelor 
folosite pentru activităţi 
economice; 
b) fundaţiile înfiinţate prin 
testament, constituite conform 
legii, cu scopul de a întreţine, 
dezvolta şi ajuta instituţii de 
cultură naţională, precum şi de a 
susţine acţiuni cu caracter 
umanitar, social şi cultural; 
 
 
 
c) organizaţiile care au ca unică 
activitate acordarea gratuită de 
servicii sociale în unităţi 
specializate care asigură găzduire, 
îngrijire socială şi medicală, 
asistenţă, ocrotire, activităţi de 
recuperare, reabilitare şi reinserţie 
socială pentru copil, familie, 
persoane cu handicap, persoane 
vârstnice, precum şi pentru alte 
persoane aflate în dificultate, în 
condiţiile legii; 
 
d) persoanele cu handicap grav 
sau accentuat, persoanele 
încadrate în gradul I de 
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Nr. 
crt. 

 
Cod fiscal în vigoare Text propunere legislativă Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
dezvolta şi ajuta instituţii de 
cultură naţională, precum şi de a 
susţine acţiuni cu caracter 
umanitar, social şi cultural; 
 
 
 
 
 
 
  
e)organizaţiile care au ca unică 
activitate acordarea gratuită de 
servicii sociale în unităţi 
specializate care asigură găzduire, 
îngrijire socială şi medicală, 
asistenţă, ocrotire, activităţi de 
recuperare, reabilitare şi reinserţie 
socială pentru copil, familie, 
persoane cu handicap, persoane 
vârstnice, precum şi pentru alte 
persoane aflate în dificultate, în 
condiţiile legii; 
 
f)persoanele cu handicap grav sau 
accentuat, persoanele încadrate în 
gradul I de invaliditate şi 
reprezentanţii legali ai minorilor 
cu handicap grav sau accentuat şi 
ai minorilor încadraţi în gradul I 
de invaliditate. 

întreţine, dezvolta şi ajuta 
instituţii de cultură naţională, 
precum şi de a susţine acţiuni cu 
caracter umanitar, social şi 
cultural; 
 
 
 
 
 
 
e) organizaţiile care au ca 
unică activitate acordarea gratuită 
de servicii sociale în unităţi 
specializate care asigură găzduire, 
îngrijire socială şi medicală, 
asistenţă, ocrotire, activităţi de 
recuperare, reabilitare şi reinserţie 
socială pentru copil, familie, 
persoane cu handicap, persoane 
vârstnice, precum şi pentru alte 
persoane aflate în dificultate, în 
condiţiile legii; 
 
f) reprezentanţii legali ai 
minorilor cu handicap grav sau 
accentuat şi ai minorilor încadraţi 
în gradul I de invaliditate. 

invaliditate şi reprezentanţii legali 
ai minorilor cu handicap grav sau 
accentuat şi ai minorilor încadraţi 
în gradul I de invaliditate. 
 
Autori: Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
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Nr. 
crt. 

 
Cod fiscal în vigoare Text propunere legislativă Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
4.    2.La articolul 485, după 

alineatul  (1) se introduce un 
nou alineat, alineatul (11) cu 
următorul cuprins: 
 
(l1) Autorităţile deliberative 
sunt obligate să acorde scutiri 
de la plata taxelor speciale 
instituite conform art. 484, 
pentru următoarele persoane 
fizice: 
 
a)veteranii de război, văduvele 
de război şi văduvele 
nerecăsătorite ale veteranilor de 
război; 
 
b)persoanele prevăzute la art. 1 al 
Decretului-lege nr. 118/1990, 
republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi 
persoanele fizice prevăzute la art. 
1 din Ordonanţa Guvernului nr. 
105/1999, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 
189/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Autori:: Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
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Nr. 
crt. 

 
Cod fiscal în vigoare Text propunere legislativă Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
5.   

 
 
Art. 487: Scutiri 
Autorităţile deliberative pot 
acorda reduceri sau scutiri de la 
plata taxelor instituite conform 
art. 486 următoarelor persoane 
fizice sau juridice: 
 
a)veteranii de război, văduvele de 
război şi văduvele nerecăsătorite 
ale veteranilor de război; 
 
 
 
 
 
 
b)persoanele fizice prevăzute la 
art. 1 din Decretul-lege nr. 
118/1990, republicat, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
 
 
 
c)instituţiile sau unităţile care 
funcţionează sub coordonarea 
Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice sau a 
Ministerului Tineretului şi 

2. Articolul 487 se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
“Art. 487: Scutiri 
Autorităţile deliberative sunt 
obligate să acorde scutiri de la 
plata taxelor instituite conform 
art. 486 următoarelor persoane 
fizice sau juridice: 
 
a) veteranii de război, 
văduvele de război şi văduvele 
nerecăsătorite ale veteranilor de 
război; 
 
 
 
 
 
b) persoanele fizice prevăzute 
la art. 1 din Decretul-lege nr. 
118/1990. republicat, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
 
 
 
c)instituţiile sau unităţile care 
funcţionează sub coordonarea 
Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice sau a 
Ministerului Tineretului şi 

3. Articolul 487 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
“Art. 487: Scutiri 
(1) Autorităţile deliberative pot 
acorda reduceri sau scutiri de la 
plata taxelor instituite conform 
art. 486 următoarelor persoane 
juridice: 
 
a) instituţiile sau unităţile care 
funcţionează sub coordonarea 
Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice sau a 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului, cu excepţia incintelor 
folosite pentru activităţi 
economice; 
 
b) fundaţiile înfiinţate prin 
testament, constituite conform 
legii, cu scopul de a întreţine, 
dezvolta şi ajuta instituţii de 
cultură naţională, precum şi de a 
susţine acţiuni cu caracter 
umanitar, social şi cultural; 
 
c) organizaţiile care au ca unică 
activitate acordarea gratuită de 
servicii sociale în unităţi 
specializate care asigură găzduire, 
îngrijire socială şi medicală, 
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Nr. 
crt. 

 
Cod fiscal în vigoare Text propunere legislativă Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
Sportului, cu excepţia incintelor 
folosite pentru activităţi 
economice; 
 
d)fundaţiile înfiinţate prin 
testament, constituite conform 
legii, cu scopul de a întreţine, 
dezvolta şi ajuta instituţii de 
cultură naţională, precum şi de a 
susţine acţiuni cu caracter 
umanitar, social şi cultural; 
 
e)organizaţiile care au ca unică 
activitate acordarea gratuită de 
servicii sociale în unităţi 
specializate care asigură găzduire, 
îngrijire socială şi medicală, 
asistenţă, ocrotire, activităţi de 
recuperare, reabilitare şi reinserţie 
socială pentru copil, familie, 
persoane cu handicap, persoane 
vârstnice, precum şi pentru alte 
persoane aflate în dificultate, în 
condiţiile legii. 

Sportului, cu excepţia incintelor 
folosite pentru activităţi 
economice; 
 
d) fundaţiile înfiinţate 
prin testament, constituite 
conform legii, cu scopul de a 
întreţine, dezvolta şi ajuta 
instituţii de cultură naţională, 
precum şi de a susţine acţiuni cu 
caracter umanitar, social şi 
cultural; 
 
e) organizaţiile care au ca 
unică activitate acordarea gratuită 
de servicii sociale în unităţi 
specializate care asigură găzduire, 
îngrijire socială şi medicală, 
asistenţă, ocrotire, activităţi de 
recuperare, reabilitare şi reinserţie 
socială pentru copil, familie, 
persoane cu handicap, persoane 
vârstnice, precum şi pentru alte 
persoane aflate în dificultate, în 
condiţiile legii.” 

asistenţă, ocrotire, activităţi de 
recuperare, reabilitare şi reinserţie 
socială pentru copil, familie, 
persoane cu handicap, persoane 
vârstnice, precum şi pentru alte 
persoane aflate în dificultate, în 
condiţiile legii. 
 
(2) Autorităţile deliberative sunt 
obligate să acorde scutiri de la 
plata taxelor instituite conform 
art. 486 următoarelor persoane 
fizice: 
 
a) veteranii de război, 
văduvele de război şi văduvele 
nerecăsătorite ale veteranilor de 
război; 
 
b) persoanele fizice prevăzute 
la art. 1 din Decretul-lege nr. 
118/1990. republicat, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Autori: Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci 
Comisia pentru administrație 
publică  și amenajarea teritoriului 
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Nr. 
crt. 

 
Cod fiscal în vigoare Text propunere legislativă Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
6.  Art. 25: Cheltuieli 

................................................... 
(4)Următoarele cheltuieli nu sunt 
deductibile: 
.................................................... 
ş)cheltuielile din 
evaluarea/reevaluarea titlurilor de 
participare, dacă la data 
evaluării/reevaluării sunt 
îndeplinite condiţiile prevăzute la 
art. 23 lit. i). 

3. La alin. (4) al art. 25, după 
litera s) se introduce o nouă 
literă t) cu următorul cuprins:  
 
.................................................. 
 
 
 
 
 
 
t) cheltuielile şi operaţiunile 
financiare derulate cu agenţi 
economici de tip offshore. 

Se elimină. 
 
Autori: Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului 
 

Observație extrasă din 
punctul de vedere al 
Ministerului Finanțelor 
Publice: 
Nu există o definiție a 
entității de tip offshore 
în Codul fiscal. 
Pentru o 
aplicare/înțelegere 
unitară a conceptului 
fiscal introdus de 
inițiatori, respectiv 
acela de “agent 
economic de tip 
offshore” este necesară 
completarea inițiativei. 
Prin Legea nr. 256/2018 
privind unele măsuri 
necesare pentru 
implementarea 
operaţiunilor petroliere de 
către titularii de acorduri 
petroliere referitoare la 
perimetre petroliere 
offshore, sunt stabilite 
prevederile financiar-
fiscale și comerciale 
pentru titularii de 
acorduri petroliere 
referitoare la perimetre 
petroliere offshore aflate 
în curs de executare. 
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Nr. 
crt. 

 
Cod fiscal în vigoare Text propunere legislativă Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
(Legea nr. 256 a fost 
publicată în Monitorul 
Oficial în data de 12 
noiembrie 2018 și a intrat 
în vigoare la data de 14 
noiembrie 2018). 
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	Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare obligarea autorităţilor deliberative să acorde scutiri de la plata taxelor speciale instituite şi a altor taxe locale pentru diferite persoane fizice sau juridice, acordarea de scutiri de taxe pentru foști deținuți politici, vizând ocrotirea persoanelor persecutate politic, discriminate social și profesional în toată perioada comunistă, precum și includerea cheltuielilor şi operaţiunilor financiare derulate cu agenţii economici de tip offshore în categoria cheltuielilor care nu sunt deductibile.
	În conformitate cu prevederile art.61 și art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două Comisii sesizate în fond  au examinat propunerea legislativă în ședințe separate. Comisia pentru buget, finanțe și bănci a examinat propunerea legislativă în data de 12 iunie 2019. Din numărul total de 25 membri ai Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și-au înregistrat prezența 23 deputaţi. 
	Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a examinat propunerea legislativă în ședința din 25 iunie 2019. La dezbaterile  Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din totalul de 22 de membri au fost prezenți deputați conform listei de prezență.
	În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în ședința Comisiei pentru buget, finanțe și bănci la dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal au participat în  calitate de invitați reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice , iar la dezbaterile din cadrul ședinței  Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a participat în calitate de invitat domnul Florin Iura, Secretar de stat-Ministerul Finanțelor Publice.
	În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii sesizate în fond au hotărât cu majoritate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal cu amendamentele admise prezentate în Anexa ce face parte integrantă la prezentul raport comun suplimentar.
	În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.
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	Anexă
	Amendamente admise 
	asupra PLX 383/2016 propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015-Codul fiscal
	Tehnică legislativă
	Lege
	Propunere legislativă
	pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
	pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015- CODUL FISCAL
	Tehnică legislativă
	Articol unic: Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
	Articol unic: Legea nr. 227/2015- CODUL FISCAL, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 688 din data de 10 septembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
	1.Alineatul (1) al articolului 485 se modifică şi va avea următorul cuprins:
	1. Alineatul (1) al articolului 485 se modifică şi se completează după cum urmează:
	“Art. 485: Scutiri
	“Art. 485: Scutiri
	Art. 485: Scutiri
	(1)Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484, pentru următoarele persoane fizice sau juridice:
	(l)Autorităţile deliberative sunt obligate să acorde scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484, pentru următoarele persoane fizice sau juridice:
	(1)Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484, pentru următoarele persoane fizice sau juridice:
	a) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
	a)veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
	a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
	b) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
	b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990. republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
	b)persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
	c) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
	c)instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
	c)instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
	d) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.
	d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
	d)fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
	Autori: Comisia pentru buget, finanțe și bănci
	Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
	e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
	e)organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
	f) reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.
	f)persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.
	2.La articolul 485, după alineatul  (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu următorul cuprins:
	(l1) Autorităţile deliberative sunt obligate să acorde scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484, pentru următoarele persoane fizice:
	a)veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
	b)persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
	Autori:: Comisia pentru buget, finanțe și bănci
	Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
	3. Articolul 487 se modifică şi va avea următorul cuprins:
	2. Articolul 487 se modifică şi se completează după cum urmează:
	“Art. 487: Scutiri
	“Art. 487: Scutiri
	Art. 487: Scutiri
	(1) Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486 următoarelor persoane juridice:
	Autorităţile deliberative sunt obligate să acorde scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486 următoarelor persoane fizice sau juridice:
	Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486 următoarelor persoane fizice sau juridice:
	a) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
	a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
	a)veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
	b) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
	b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990. republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
	b)persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
	c) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.
	c)instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
	c)instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
	d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
	d)fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
	(2) Autorităţile deliberative sunt obligate să acorde scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486 următoarelor persoane fizice:
	e)organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.
	e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.”
	a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
	b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990. republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
	Autori: Comisia pentru buget, finanțe și bănci
	Comisia pentru administrație publică  și amenajarea teritoriului
	Observație extrasă din punctul de vedere al Ministerului Finanțelor Publice:
	Se elimină.
	3. La alin. (4) al art. 25, după litera s) se introduce o nouă literă t) cu următorul cuprins: 
	Art. 25: Cheltuieli
	...................................................
	Autori: Comisia pentru buget, finanțe și bănci
	(4)Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
	Nu există o definiție a entității de tip offshore în Codul fiscal.
	Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
	..................................................
	....................................................
	ş)cheltuielile din evaluarea/reevaluarea titlurilor de participare, dacă la data evaluării/reevaluării sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 23 lit. i).
	Pentru o aplicare/înțelegere unitară a conceptului fiscal introdus de inițiatori, respectiv acela de “agent economic de tip offshore” este necesară completarea inițiativei.
	t) cheltuielile şi operaţiunile financiare derulate cu agenţi economici de tip offshore.
	Prin Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, sunt stabilite prevederile financiar-fiscale și comerciale pentru titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate în curs de executare. (Legea nr. 256 a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 12 noiembrie 2018 și a intrat în vigoare la data de 14 noiembrie 2018).
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