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Modificările aduse OUG nr. 32/2016 se referă la următoarele 
aspecte: 

I. Impozit pe venit 
1. Se stabilesc condițiile în care se poate acorda scutirea  de la plata 
impozitului pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate de 
cercetare-dezvoltare și inovare (anterior: activitate de cercetare-
dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică): 

- scutirea se acordă pentru toate persoanele ce compun echipa 
proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare, cu indicatori de rezultat 
definiți; 

- scutirea se acordă în limita cheltuielilor cu personalul alocate pentru 
proiect și evidențiate distinct în bugetul proiectului; 

- statul de plată pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor 
realizate de fiecare component al echipei proiectului este întocmit 
separat pe fiecare proiect. 

Aceste prevederi se aplică începând cu veniturile realizate din 
salarii și asimilate salariilor aferente lunii iulie 2017.  
II. Accize și alte taxe speciale (Accize nearmonizate)  
1. Pentru produsele din tutun încălzit care, prin încălzire, emit un 
aerosol ce poate fi inhalat, fără a avea loc combustia amestecului de 
tutun (NC 2403 99 90), fabricate în antrepozite fiscale de producție 
din România, care sunt supuse accizelor nearmonizate se vor aplica 
prevederile referitoare la regimul accizelor armonizate: 

- de la art. 339 – 341, referitoare la exigibilitatea accizei, eliberarea 
pentru consum, plătitori de accize; 

- de la secțiunea 3-a Obligațiile plătitorilor de accize; 

- de la secțiunea a 9-a Regimul de antrepozitare; și  

- de la secțiunea a 16-a Deplasarea și primirea produselor accizabile 
aflate în regim suspensiv de accize. 

2. Accizele nearmonizate virate la bugetul de stat pentru produsele 
menționate mai sus pot fi restituite. Restituirea se face la solicitarea 
antrepozitarilor autorizați care livrează aceste produse în alte state 
membre sau le exportă. Suma restituită nu poate depăși suma plătită 
la bugetul de stat. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
MONITORUL OFICIAL nr.440/14 iunie 2017 
Legea nr. 136/2017 privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
32/2016 pentru completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal și 
reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale 
*intrare în vigoare: 17 iunie 2017, cu unele 
excepții  
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SUBIECT: MODIFICARE COD FISCAL 

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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