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Lege nr. 34/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal. Monitorul Oficial 36 din 12 ianuarie 
2023.  
 
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 şi se completează după cum urmează: 
 
1. La articolul 68 alineatul (5), după litera q) se introduce o nouă literă, lit. r), 
cu următorul cuprins: 
" 
 
r) contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în 
vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, 
profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate 
la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, plătite în scopul personal al 
contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-
o formă de asociere, precum şi contravaloarea abonamentelor, oferite de 
acelaşi furnizor care acţionează în nume propriu sau în calitate de intermediar, 
ce includ atât servicii medicale, cât şi dreptul de a utiliza facilităţile sportive, 
în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, 
profilactic sau terapeutic, plătite în scopul personal al contribuabilului, 
indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de 
asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare 
persoană." 
 
2. La articolul 76 alineatul (4^1), după litera g) se introduce o nouă literă, lit. 
h), cu următorul cuprins: 
" 
 
h) contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în 
vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, 
profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate 
la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum şi contravaloarea 
abonamentelor, oferite de acelaşi furnizor care acţionează în nume propriu 
sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât şi dreptul 
de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei 
fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajator 
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pentru angajaţii proprii, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru 
fiecare persoană." 
 
3. La articolul 78 alineatul (2) litera a), după punctul (iv) se introduce un nou 
punct, pct. (v), cu următorul cuprins: 
" 
 
(v) contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în 
vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, 
profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate 
la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum şi contravaloarea 
abonamentelor, oferite de acelaşi furnizor care acţionează în nume propriu 
sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât şi dreptul 
de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei 
fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajaţi, 
în limita echivalentului în lei a 400 euro anual. Abonamentul vizează servicii 
furnizate angajatului şi/sau oricărei persoane aflate în întreţinerea sa, aşa cum 
este definită la art. 77 alin. (3), în limita aceluiaşi plafon, indiferent de numărul 
de persoane." 
 
4. La articolul 142 litera aa1), după punctul 7 se introduce un nou punct, pct. 
8, cu următorul cuprins: 
" 
 
8. contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în 
vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, 
profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate 
la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum şi contravaloarea 
abonamentelor, oferite de acelaşi furnizor care acţionează în nume propriu 
sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât şi dreptul 
de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei 
fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajator 
pentru angajaţii proprii, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru 
fiecare persoană." 
 
5. La articolul 142, ultima teză a literei aa1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
" 
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Ordinea includerii veniturilor prevăzute la pct. 1-8 în plafonul lunar de cel mult 
33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat se stabileşte 
de angajator." 
 
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 se aplică sumelor plătite începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei legi; 
 
b) prevederile pct. 2-5 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. 
   
 p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
VASILE-DANIEL SUCIU   
p. PREŞEDINTELE SENATULUI, 
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU 
 
Bucureşti,  
11 ianuarie 2023. 
 
Nr. 34. 


