
	

         
  

LEGE nr. 153 din 24 iulie 2020 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru 
completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 24 iulie 2020 
Data intrării în vigoare 27-07-2020 
Prezenta formă este valabilă începând cu data de 27-07-2020 până la data de 28-01-2021 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articolul I 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 
septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 
1. 
La articolul 25 alineatul (4), după litera ş) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins: 
t) 
cheltuielile reprezentând costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt 
definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor 
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, la data punerii în funcţiune, potrivit legii; contribuabilii care achiziţionează aparate de marcat 
electronice fiscale scad costul lor de achiziţie din impozitul pe profit datorat pentru trimestrul în care au 
fost puse în funcţiune, în cazul în care aceştia datorează impozit pe profit trimestrial, sau din impozitul 
pe profit anual, în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe 
profit. Sumele care nu sunt scăzute 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 aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit. 
2. 
La articolul 53, alineatul (3) se abrogă. 
3. 
La articolul 56, după alineatul (1^5) se introduc două noi alineate, alineatele (1^6) şi (1^7), cu următorul 
cuprins: 
(1^6) 
Microîntreprinderile care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la 
art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, scad costul de achiziţie aferent lor din impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, în limita impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul respectiv. 
(1^7) 
Sumele care nu sunt scăzute potrivit prevederilor alin. (1^6) 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 aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului 
pe veniturile microîntreprinderilor. 
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4. 
La articolul 118 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
b) 
venitul net anual impozabil care se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale, recalculate, 
prevăzute la lit. a), din care se deduce contribuţia de asigurări sociale datorată potrivit prevederilor 
titlului V - Contribuţii sociale obligatorii şi la care se adaugă costul de achiziţie al aparatelor de marcat 
electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, puse în funcţiune în anul respectiv. 
5. 
La articolul 123, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: 
(1^1) 
Din suma astfel determinată se deduce costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale, 
astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, puse în funcţiune în anul respectiv. 
Articolul II 

(1) 
Prin derogare de la prevederile art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 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 şi costul 
de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza 
aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
achiziţionate şi puse în funcţiune în anul 2018, în anul 2019, precum şi al celor puse în funcţiune în anul 
2020 înaintea intrării în vigoare a prezentei legi, cu condiţia ca la data achiziţiei respectivelor aparate de 
marcat electronice fiscale contribuabilii să fi fost plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de 
declarare şi plată prevăzut de art. 41 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) 
Costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale achiziţionate şi puse în funcţiune în anul 
2018, în anul 2019, precum şi al celor puse în funcţiune în anul 2020 înaintea intrării în vigoare a prezentei 
legi va reprezenta sume asimilate cheltuielilor nedeductibile la calculul impozitului pe profit, dar care 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 aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit. 
(3) 
Prin derogare de la prevederile art. 56 din Legea 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi 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 şi costul de achiziţie al 
aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, achiziţionate şi 
puse în funcţiune în anul 2018, în anul 2019, precum şi al celor puse în funcţiune în anul 2020 înaintea 
intrării în vigoare a prezentei legi, cu condiţia ca la data achiziţiei respectivelor aparate de marcat 
electronice fiscale contribuabilii să fi fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. 
(4) 
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Costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale achiziţionate şi puse în funcţiune în anul 
2018, în anul 2019, precum şi al celor puse în funcţiune în anul 2020 înaintea intrării în vigoare a prezentei 
legi se va adăuga la baza impozabilă pentru trimestrul 4 al anului 2020 definită la art. 53 din Legea nr. 
227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dar se scade 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) şi art. 123 alin. (1) din Legea 227/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 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 achiziţie al aparatelor de marcat electronice 
fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, achiziţionate şi puse în funcţiune în anul 2018, 
precum şi în anul 2019. 
(6) 
Costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale achiziţionate şi puse în funcţiune în anul 
2018 şi în anul 2019 se scade din impozitul pe venit calculat potrivit art. 123 alin. (1) din Legea nr. 
227/2015, cu modificările şi 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 impozitului pe venit. 
(7) 
Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi de către contribuabilii care intră sub incidenţa 
Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru impozitul pe profit aferent anului 2020, 
determinat pentru activităţile desfăşurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute 
de lege. 
Articolul III 
La articolul 6 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 812 din 14 octombrie 2016, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, 
alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins: 

(8) 
Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific care achiziţionează aparate de marcat electronice 
fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, scad costul de achiziţie aferent lor din impozitul 
specific în anul în care au fost puse în funcţiune, 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. 
Articolul IV 

Prevederile art. I se aplică începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi. 
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 
alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
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 p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 FLORIN IORDACHE 

 p. PREŞEDINTELE SENATULUI, 
 ROBERT-MARIUS CAZANCIUC 

Bucureşti, 24 iulie 2020. 
Nr. 153. 
---- 
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