
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

 

L E G E 

 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind 

impozitul specific unor activități 

 

 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

 

Art. I. - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din data de 10 septembrie 

2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 25 alineatul (4), după litera ș) se introduce o 

nouă literă, litera t), cu următorul cuprins: 

„t) cheltuielile reprezentând costul de achiziție al aparatelor de 

marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația 

operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, la data punerii în 

funcțiune, potrivit legii; contribuabilii care achiziționează aparate de 

marcat electronice fiscale, scad costul lor de achiziție din impozitul pe 

profit datorat pentru trimestrul în care au fost puse în funcțiune în cazul 

în care aceștia datorează impozit pe profit trimestrial, sau, din impozitul 

pe profit anual, în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de 

declarare și plată a impozitului pe profit. Sumele care nu sunt scăzute 
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din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se 

reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se 

va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare 

termen de plată a impozitului pe profit.” 

 

2. Alineatul (3) al articolului 53 se abrogă. 

 

3. După alineatul (15) al articolului 56 se introduc două noi 

alineate, alineatele (16) și (17), cu următorul cuprins: 

„(16) Microîntreprinderile care achiziționează aparate de marcat 

electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, scad costul de achiziție aferent 

lor din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în trimestrul în care 

au fost puse în funcțiune, în limita impozitului pe veniturile 

microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul respectiv. 

(17) Sumele care nu sunt scăzute potrivit prevederilor alin. (16) 

din impozitul datorat pe veniturile microîntreprinderilor se reportează în 

trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. 

Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 

datorat se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași 

condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile 

microîntreprinderilor.” 

 

4. La articolul 118, alineatul (2) lit. b) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„b) venitul net anual impozabil care se determină prin 

însumarea tuturor veniturilor nete anuale, recalculat, prevăzute la lit. a), 

din care se deduce contribuția de asigurări sociale datorată potrivit 

prevederilor titlului V - Contribuții sociale obligatorii și la care se 

adaugă costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale 

astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, puse în funcțiune în anul respectiv.” 

 

5. După alineatul (1) al articolului 123, se introduce un nou 

alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 

„(11) Din suma astfel determinată se deduce costul de achiziție 

al aparatelor de marcat electronice fiscale astfel cum sunt definite la  
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art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, puse în funcțiune 

în anul respectiv.” 

 

Art. II – (1) Prin derogare de la prevederile art. 25 din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, contribuabilii care 

datorează impozit pe profit, la data determinării impozitului pe profit 

pentru anul 2020, scad din impozitul pe profit și costul de achiziție al  

aparatelor de marcat electronice fiscale astfel cum sunt definite la art. 3 

alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind 

obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 

electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, achiziționate și puse în funcțiune în anul 2018, în anul 2019, 

precum și cele puse în funcțiune în anul 2020 înaintea intrării în vigoare 

a prezentei legi, cu condiția ca la data achiziției respectivelor aparate de 

marcat electronice fiscale contribuabilii să fi fost plătitori de impozit pe 

profit, indiferent de sistemul de declarare și plată prevăzut de art. 41 din 

Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice 

fiscale achiziționate și puse în funcțiune în anul 2018, în anul 2019, 

precum și cele puse în funcțiune în anul 2020 înaintea intrării în vigoare 

a prezentei legi, vor reprezenta sume asimilate cheltuielilor 

nedeductibile la calculul impozitului pe profit, dar se scad din impozitul 

pe profit al anului 2020. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe 

profit, potrivit prevederilor prezentului alineat, se reportează în următorii 

7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în aceleași 

condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit. 

(3) Prin derogare de la prevederile art. 56 din Legea 227/2015, 

cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin 

prezenta lege, contribuabilii care datorează impozit pe veniturile 

microîntreprinderilor, la data determinării impozitului pe veniturile 

microîntreprinderilor pentru trimestrul 4 al anului 2020, scad din 

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și costul de achiziție al  

aparatelor de marcat electronice fiscale astfel cum sunt definite la art. 3 

alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, achiziționate și puse în 

funcțiune în anul 2018, în anul 2019, precum și cele puse în funcțiune în 

anul 2020 înaintea intrării în vigoare a prezentei legi, cu condiția ca la 
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data achiziției respectivelor aparate de marcat electronice fiscale 

contribuabilii să fi fost plătitori de impozit pe veniturile 

microîntreprinderilor.  

(4) Costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice 

fiscale achiziționate și puse în funcțiune în anul 2018, în anul 2019, 

precum și cele puse în funcțiune în anul 2020 înaintea intrării în vigoare 

a prezentei legi, se vor adăuga la baza impozabilă pentru trimestrul 4 al 

anului 2020 definită la art. 53 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, dar se scad din impozitul pe veniturile 

microîntreprinderilor determinat în trimestrul respectiv. Sumele care nu 

sunt scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit 

prevederilor prezentului alineat, se reportează în următoarele 28 de 

trimestre consecutive. Recuperarea acestor sume se va efectua la fiecare 

termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. 

(5) Prin derogare de la prevederile art. 118 alin (2) și art. 123 

alin. (1) din Legea 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și cu cele aduse prin prezenta lege, contribuabilii care datorează 

impozit pe venit, la data determinării impozitului pe venit aferent anului 

2020, adaugă la venitul net anual impozabil determinat la art. 118  

alin. (2) lit. b) costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice 

fiscale astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare achiziționate și puse în funcțiune în anul 2018 

precum și în anul 2019. 

(6) Costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice 

fiscale achiziționate și puse în funcțiune în anul 2018 și în anul 2019, se 

scad din impozitul pe venit calculat potrivit art. 123 alin. (1) din  

Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Sumele 

care nu sunt scăzute din impozitul pe venit, potrivit prevederilor 

prezentului alineat, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. 

Recuperarea acestor sume se va efectua la fiecare termen de plată a 

impozitul pe venit. 

(7) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și 

de către contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind 

impozitul specific unor activități, pentru impozitul pe profit aferent 

anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele 

corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege. 
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Art. III – La articolul 6 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul 

specific unor activități, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 812 din 14 octombrie 2016, după alineatul (7) se introduc 

două noi alineate, alineatele (8) și (9), cu următorul cuprins: 

„(8) Contribuabilii obligați la plata impozitului specific care 

achiziționează aparate de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt 

definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului  

nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, scad 

costul de achiziție aferent lor din impozitul specific în anul în care au 

fost puse în funcțiune, în limita impozitului specific datorat pentru anul 

respectiv. 

(9) Sumele care nu sunt scăzute potrivit prevederilor alin. (8) 

din impozitul specific se reportează în anul următor, pe o perioadă de  

7 ani consecutivi.” 

 

Art. IV. - Prevederile art. I se aplică începând cu luna 

următoare intrării în vigoare a prezentei legi. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția 

României, republicată. 
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CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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