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DOMENIU: COD FISCAL 

 

T A X  focus 
nr. 32/1 iulie 2016  

SUBIECT: IMPOZIT PE VENIT. 
TVA 

   
 

OUG nr. 32/2016 modifică, printre alte acte normative și Codul fiscal sub 
următoarele aspecte: 

1. Impozit pe venit. 
1.1. Începând cu luna august 2016, sunt scutite de la plata impozitului pe venit 
veniturile din salarii și asimilate salariilor obținute de persoanele fizice ca 
urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de 
dezvoltare tehnologică. Condițiile de acordare a scutirii se vor stabili prin Ordin 
comun al ministrului educației naționale și cercetării științifice, ministrului 
economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, ministrului finanțelor 
publice, ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice 
și ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. 

1.2. Începând cu data de 30 iunie 2016, nu se (mai) datorează impozit pe venit 
în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal 
conform Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în 
vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite. Impozitul nu se datorează 
pentru o singură operațiune de dare în plată.  

Aceste prevederi se aplică debitorului, dar și codebitorilor, coplătitorilor, 
garanților personali sau ipotecari ai debitorului.  

Prin OUG se stabilește și procedura pentru aplicarea scutirii de venit. 

1.3. Veniturile obținute de operatori statistici din activitatea de colectare a 
datelor de la populație și de la persoanele juridice cuprinse în cercetările 
statistice efectuate în vederea producerii de statistici oficiale se încadrează în 
categoria veniturilor din alte surse.  

Se exceptează veniturile obținute în baza unor contracte încheiate în baza 
Codului muncii, precum și în baza raporturilor de serviciu conform Legii nr. 
188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. 

2. Taxa pe valoarea adăugată 
Începând cu data de 1 august 2016, se aplică cota de TVA de 9% pentru:  

(i) livrarea de îngrășăminte și pesticide folosite în agricultură;  

(ii) semințe și alte produse pentru însămânțare sau plantare;  

(iii) prestări de servicii specifice utilizate în sectorul agricol. 

CUPRINS 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 32/2016 pentru 
completatea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal și 
reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 488 din 30 
iunie 2016   
*intrare în vigoare: 30 iunie 2016 și 1 
august 2016.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ 
Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Prin urmare, nu ne asumăm 
nicio responsabilitate pentru eventualele 
pierderi rezultate ca urmare a acţiunilor 
întreprinse pe baza informaţiilor conţinute 
de aceasta publicaţie. Vă recomandăm să 
luați decizii numai după consultarea unui 
specialist. 
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