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Privind aplicarea prevederilor art.51?
şi art. 103 alin.(l) pct.5) din Codul fiscal aferente
modificărilor operate prin legea nr. 71 din 12.04.2015

Pornind de la modificările operate la art.513 şi art. 103 alin.(l) pct.5) din Codul 

fiscal nr.l 163-XIII din 24.04.1997 prin Legea pentru modificarea şi completarea unor 

acte legislative nr.71 din 12.04.2015 (Monitorul Oficial, nr. 102-104/170 din 

28.04.2015), Ministerul Finanţelor prezintă pentru cunoştinţă şi călăuză în activitatea 

cotidiană următoarele.

I. Prin Legea nr.71 din 12.04.2015, începînd cu data de 01.05.2015, în Codul 

fiscal au fost modificate şi introduse noi prevederi referitor la regimul fiscal privind 

impozitul pe venit şi TVA aferent mărfurilor, serviciilor instituţiilor de învăţămînt 

publice şi private, şi anume:

- instituţiile de învăţămînt publice, prin derogare de la art.51, şi instituţiile de 

învăţămînt private se scutesc de impozitul pe venitul obţinut din desfăşurarea 

nemijlocită a procesului de învăţămînt conform Codului educaţiei (art.513);

- se scutesc de TVA mărfurile, serviciile instituţiilor de învăţămînt publice şi 

private, legate de desfăşurarea nemijlocită a procesului de învăţămînt conform 

Codului educaţiei (art. 103 alin.(l) pct.5));

- subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor 

publice, instituţiilor publice, specificate la art.51, exclusiv instituţiilor de învăţămînt 

publice, instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la art.51* 1, şi 

deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al
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TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de 

mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de 

TVA Subiectul este obligat să înştiinţeze oficial organul fiscal, completînd formularul 

respectiv, şi să se înregistreze nu mai tîrziu de ultima zi a lunii în care a avut loc 

depăşirea. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în 

care a avut loc depăşirea (art.l 12 alin.(l)).

Totodată, menţionăm că, potrivit Codului fiscal:

- procedura fiscală se aplică în timpul şi la locul aplicării, dacă legea nu prevede 

altfel (art.3 alin.(4'));

- perioada fiscală privind impozitul pe venit reprezintă anul calendaristic la 

încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului 

care trebuie achitată (art.121 alin.(l));

- persoanele juridice în evidenţa fiscală utilizează contabilitatea de angajamente, 

iar pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător -  contabilitatea 

de casă sau contabilitatea de angajamente (art.44 alin.(l));

- perioada fiscală privind TVA constituie o lună calendaristică, începînd cu 

prima zi a lunii (art.l 14 alin.(l))

- suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, 

serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA nu se 

trece în cont şi se raportează la consumuri sau la cheltuieli (art. 102 alin.(2)).

Astfel, la determinarea obligaţiilor fiscale privind impozitul pe venit pentru 

perioada fiscală a anului 2015, contribuabilii vor aplica prevederile fiscale în vigoare 

la data încheierii perioadei fiscale privind impozitul pe venit, cu excepţia cazului cînd 

legea prevede altfel.

Respectiv, prevederile Codului fiscal privind aplicarea impozitului pe venitul 

instituţiilor de învăţămînt publice şi private, în redacţia Legii nr.71 din 12.04.2015, se 

extind asupra întregii perioade fiscale a anului 2015.
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Totodată, prevederile Codului fiscal privind aplicarea TVA aferent mărfurilor şi 

serviciilor instituţiilor de învăţămînt publice şi private, se aplică începând cu 

01.05.2015 - perioada fiscală privind TVA în care Legea nr.71 din 12.04.2015 a intrat 

în vigoare.

Concomitent, menţionăm că, aceste prevederi se vor extinde numai asupra 

instituţiilor de învăţămînt, indiferent de tipul de proprietate şi nivelul acestora.

Menţionăm că, conform art. 15 din Codul educaţiei nr.152 din 17.07.2014, 

instituţiile de învăţămînt se clasifică după cum urmează:

• în conformitate cu structura învăţămîntului (alin.(l)):

a) instituţie de educaţie antepreşcolară -  creşă, centru comunitar de educaţie 

timpurie;

b) instituţie de învăţămînt preşcolar -  grădiniţă de copii, centru comunitar de 

educaţie timpurie;

c) instituţie de învăţămînt primar -  şcoală primară;

d) instituţie de învăţămînt secundar, ciclul I -  gimnaziu;

e) instituţie de învăţămînt secundar, ciclul II -  liceu;

f) instituţie de învăţămînt general cu programe combinate -  complex educaţional 

(şcoală primară-grădiniţă, gimnaziu-grădiniţă);

g) instituţie de învăţămînt profesional tehnic secundar -  şcoală profesională;

h) instituţie de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar 

nonterţiar -  colegiu;

i) instituţie de învăţămînt profesional tehnic cu programe combinate -  centru de 

excelenţă;

j) instituţie de învăţămînt secundar vocaţional de arte, sport etc. -  şcoală;

k) instituţie de învăţămînt superior -  universitate, academie de studii, institut, 

şcoală superioară, şcoală de înalte studii etc.;

l) instituţie specializată de învăţămînt de formare continuă -  institut;
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m) instituţie de învăţămînt extraşcolar -  şcoală (de arte: arte plastice, muzică, 

teatru; de sport etc.), centru de creaţie, club sportiv;

n) instituţie de învăţămînt special -  instituţie specială, şcoală auxiliară.

• în funcţie de tipul de proprietate (alin.(3)):

a) instituţie de învăţămînt publică;

b) instituţie de învăţămînt privată.

în contextul celor expuse, agenţii economici, care prestează servicii de instruire 

tematică (ex. cursuri de limbi străine; instruire auto; etc.) nu vor fi îndrept să 

beneficieze de prevederile art.513 din Codul fiscal specificate supra.

Concomitent, menţionăm că, art. 103 alin.(l) pct.5) din Codul fiscal 

reglementează expres scutirea de TVA pentru prestarea serviciilor de pregătire şi 

perfecţionare a cadrelor.

Totodată, menţionăm că, la categoria mărfurilor şi serviciilor instituţiilor de 

învăţămînt legate de desfăşurarea nemijlocită a procesului de învăţămînt conform 

Codului educaţiei se atribuite totalitatea de mărfuri realizate şi servicii prestate 

urmare desfăşurării a procesului de învăţămînt.

La aceasta, menţionăm că, art. 14 din Codul educaţiei, stipulează că, procesul de 

învăţămînt se desfăşoară în baza standardelor educaţionale de stat, aprobate de 

Ministerul Educaţiei, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare 

a instituţiei de învăţămînt, iar durata anului de studiu, a stagiilor de practică, a 

sesiunilor de examene şi a vacanţelor se stabileşte pentru fiecare nivel de învăţămînt 

prin planul-cadru aprobat de Ministerul Educaţiei.

Standardele educaţionale de stat în învăţămînt vizează elaborarea Curriculumului 

în învăţămînt, care la rîndul său cuprinde Planul -  cadru, fiind incluse în acesta şi 

disciplinele obligatorii şi cele opţionale.

Reieşind din cele expuse, prin procesul de învăţămînt se va înţelege totalitatea 

activităţilor de instruire realizate conform planurilor educaţionale elaborate şi 

aprobate în conformitate cu planul-cadru aprobat de Ministerul Educaţiei.
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Activităţile realizate şi serviciile prestate în afara planurilor educaţionale nu vor

din Codul fiscal.

Totodată, în corespundere cu art.112 alin.(l) din Codul fiscal, instituţiile de 

învăţămînt publice şi private sunt obligate să se înregistreze ca contribuabil al TVA 

dacă într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, acestea au efectuat livrări de 

mărfuri, servicii care nu cad sub incidenţa art.103 alin.(l) pct.5) din Codul fiscal în 

sumă ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA.

II. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va aduce la cunoştinţă prezentul 

Comunicat informativ tuturor " ~ ' ritoriale şi părţilor interesate.

cădea sub incidenţa prevederilor art.513 şi art.103 alin.(l) pct.5) (în partea ce ţine de 

livrarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile de învăţămînt publice şi private)

VICEMINISTRU Veronica VRAGALEVA
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