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LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

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 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

se modifică după cum urmează:

1. După articolul 66, se introduce un nou articol, art. 66', cu următorul cuprins:

„Art. 66’ Deducerile personale

Deducerile personale prevăzute de prezentul titlu se acordă o singură dată, indiferent 

de sursele de venit. ”

2. La articolul 68, alin. (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (6) Baza de calcul se determină ca diferenţă între venitul brut şi deducerea personală, 

cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea 

de burse private, cheltuielile de protocol. ”

3. La articolul 68, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (6'), cu următorul 

cuprins:

„Deducerea personală se acordă astfel:

a) 15% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru persoanele 

fizice cu vârsta de până la 26 de ani pentru fiecare lună de activitate;

b) 1000 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este 

înscris într-o unitate de învăţământ, părintelui care realizează venituri din activităţi 

independente. ”

4. La articolul 72, alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:



„ (2) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor 

lucrări de artă monumentală, se determină de către plătitorii venitului, persoane juridice sau 

alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, prin deducerea din venitul brut 

a deducerii personale şi a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% 

asupra venitului brut. ”

5. La articolul 72, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2’), cu următorul 

cuprins:

,d)educerea personală se acordă astfel:

a) 15% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru persoanele 

fizice cu vârsta de până la 26 de ani pentru fiecare lună de activitate;

b) 1000 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este 

înscris într-o unitate de învăţământ, părintelui care realizează venituri din drepturi de 

proprietate intelectuală.”

6. La articolul 77, alin. (10) lit. b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ b) 1000 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este 

înscris într-o unitate de învăţământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent 

de nivelul acestora.”

Art. II - Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile prezentei legi intră în 

vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

şi se aplică după cum urmează:

a) prevederile pct. 1-3 se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi;

b) prevederile pct. 4-6 se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare 

publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

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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