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 18 februarie 2021 

Către:  Domnul Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor  

Domnul Iulian Ardeleanu, Director General, Ministerul Finanțelor  

 Domnul Alin Chitu, Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor  

 

Ref.   Tratamentul fiscal al cheltuielilor cu educația timpurie 

 

 

Stimați domni, 

 

Potrivit Legii nr. 239 din 6 noiembrie 2020 și a Legii nr. 296 din data de 21 decembrie 2020, prin care au 

fost introduse o serie de modificări și completări Codului fiscal, au fost incluse în categoria veniturilor 

salariale exceptate de la plata impozitului pe venit (art. 76 alin 4 litera x Cod Fiscal potrivit Legii 239/2020) 

și a contribuțiilor sociale obligatorii (art 142, litera z Codul Fiscal potrivit Legii 296/2020), sumele plătite 

de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților. 

 

Concomitent, Legea 239/2020 a introdus în categoria cheltuielilor nedeductibile reglementate de Codul 

Fiscal la art. 25 alin 4 litera i^1 „cheltuielile privind funcţionarea unităţilor de educaţie timpurie aflate în 

administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaţilor în 

unităţi de educaţie timpurie aflate în unităţi care oferă servicii de educaţie timpurie, conform legislaţiei în 

vigoare”. Totodată, potrivit aceleiași legi, „contribuabilii care efectuează cheltuieli cu educaţia timpurie 

scad din impozitul pe profit datorat cheltuielile cu educaţia timpurie conform lit. i^1), dar nu mai mult de 

1.500 lei/lună pentru fiecare copil. În cazul în care suma depăşeşte impozitul pe profit datorat, diferenţa 

va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea 

adăugată datorată sau din accizele datorate". 

 

Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) salută prevederea referitoare la tratamentul fiscal al 

cheltuielilor cu educația timpurie care a fost recent introdusă în Codul Fiscal prin Legea nr. 239 din 

6 noiembrie 2020. Introducerea acestui beneficiu salarial cu un tratament fiscal favorabil are efecte 

pozitive pentru angajatorii români și pentru angajații ai căror copii urmează cursurile unităților de educație 

timpurie. Membrii CDR consideră că apariția legii este benefică pentru creșterea nivelului de educație din 

România, mai ales în contextul proiectului național „România Educată” inițiat de Președintele României. 
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De altfel, suntem bucuroși să vă comunicăm faptul că majoritatea companiilor dorește să aplice noile 

prevederi, iar din ce în ce mai multe companii deja o fac. În acest context, considerăm că devine necesară 

elaborarea normelor metodologice pentru aplicarea uniformă și corectă a acestui mecanism. Concret, 

sunt câteva aspecte deosebit de importante care se află în preocuparea actuală a contribuabililor, precum:  

• modalitatea concretă a decontării: documentație, categorii de unități de educație timpurie aflate 

în scop, obligațiile salariaților și ale angajatorilor care aplică pentru acest program. 

• frecvența și ordinea decontării acestui tip de cheltuială precum și alte aspecte tehnice legate de 

aplicarea deducerii de impozit. 

• acoperirea unor situații speciale ca de exemplu familiile mono-parentale, copiii aflați în plasament 

în vederea adopției, etc.  

În încheiere, vă asigurăm de intenția noastră de a sprijini demersurile de elaborare a Normelor 

metodologice și sperăm că aspectele sesizate mai sus vor fi avute în vedere. 

Pentru a  confirma aspectele punctuale pe care Normele metodologice ar putea să le clarifice, vă solicităm 

respectuos organizarea unei întâlniri de lucru preliminare între specialiștii Ministerului de Finanțe si 

specialiștii CDR în care am putea discuta concret aspectele punctuale care pot fi clarificate și soluțiile 

identificate de membrii noștri, precum și orice alte detalii necesare elaborării Normelor de către 

Ministerul Finanțelor.  

 

 

Cu deosebită considerație, 

 

Angela Roșca  Ileana Refat  
Coordonatorul grupului de lucru pentru fiscalitate Coordonatorul grupului de lucru pentru muncă 

Coaliția pentru Dezvoltarea României Coaliția pentru Dezvoltarea României 

 


