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TITLUL IV - IMPOZITUL PE VENIT

Art. 62 - Venituri neimpozabile
o1)  bursele,  premiile  și  alte  drepturi  sub  formă  de  cazare,  masă,
transport, echipamente de lucru/protecție și altele asemenea primite de
elevi  pe  parcursul  învățământului  profesional  și  tehnic,  potrivit
reglementărilor legale din domeniul educației naționale;

La articolul 62, litera o1) se modifică:
o1)  bursele,  premiile  şi  alte  drepturi  sub  formă  de  cazare,  masă,
transport, echipamente de lucru/protecţie şi altele asemenea primite
de  elevi  pe  parcursul  învăţământului  profesional  şi  tehnic  şi
elevi/studenţi  pe  parcursul  învăţământului  dual***
preuniversitar/universitar, potrivit  reglementărilor legale din domeniul
educaţiei naţionale;
*** Conform Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

6.

Art.  68  -  Reguli  generale  de  stabilire  a  venitului  net  anual  din
activități  independente,  determinat în sistem real,  pe baza datelor
din contabilitate
...
(41) Sunt cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate pentru organizarea și
desfășurarea  învățământului  profesional  și  tehnic,  în  conformitate  cu
reglementările  legale  din  domeniul  educației  naționale,  cu  excepția
cheltuielilor cu amortizarea care sunt deductibile potrivit prevederilor alin.
(4) lit. d).

La articolului 68, alineatul (41) se modifică:

...
(41)  Sunt  cheltuieli  deductibile  cheltuielile  efectuate  pentru
organizarea  şi  desfăşurarea  învăţământului  profesional  şi  tehnic  şi
învăţământului  dual  preuniversitar  şi  universitar,  în  conformitate cu
reglementările  legale  din  domeniul  educaţiei  naţionale,  cu excepţia
cheltuielilor cu amortizarea care sunt deductibile potrivit prevederilor
alin. (4) lit. d).

7.

Art. 76 - Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor
(4) Următoarele venituri  nu sunt impozabile,  în înțelesul  impozitului  pe
venit:

La articolul 76 alineatul (4), după litera u) se introduce  litera v):
...
v)  sumele plătite  de angajator  pentru educaţia  timpurie**  a copiilor
angajaţilor;
** Conform Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

8.

*Legea nr. 239/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1041 din 6 noiembrie 
2020.           Material elaborat de Serviciul Asistență pentru Contribuabili din cadrul D.G.R.F.P. Brașov în data de 09.11.2020


