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MODIFICĂRI ADUSE LEGISLAȚIEI FISCALE 

 

 

(Ordonanţa de urgenţă 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 488 din data de 30 

iunie 2016) 

 

Completări aduse Codului fiscal 

 

Impozit pe venit 

 

 se introduce scutirea de la plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice care 

realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor în urma desfăşurării unei activităţi de 

cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică (începând cu 

veniturile aferente lunii august 2016); 

 

 nu se datorează impozit pe venitul din transferul bunurilor din patrimoniul personal în 

cazul dării în plată a unui bun imobil în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin 

credite, (scutirea de aplică doar pentru prima operaţiune de dare în plată). Prevederea se 

poate aplica și retroactiv, persoanele fizice având posibilitatea recuperării impozitului 

plătit, prin depunerea unei cereri; 

 

 în categoria veniturilor impozabile din alte surse se includ şi veniturile obţinute de 

către operatorii statistici în urma desfăşurării activităţii de colectare a datelor de la 

populaţie şi de la persoanele juridice, cuprinse în cercetările statistice efectuate în vederea 

producerii de statistici oficiale; 

 

TVA 

 

 începând cu data de 1 august 2016, cota redusă de TVA de 9% urmează a se aplica şi 

asupra livrării de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte 

produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi prestărilor de 

servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, servicii ce urmează a fi definite 

prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării 

rurale; 
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Modificări aduse Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile 

de încasări şi plăţi în numerar 

 

 organizatorii de nunți și botezuri pot solicita organului fiscal (pentru operaţiunile de 

încasări în numerar pe zi, pentru serviciile legate de aceste evenimente) aprobarea unui alt 

plafon de încasări decât cel stabilit prin lege; 

 

 începând cu data de 1 august 2016, agenţii economici care intenţionează să efectueze 

plăţi de orice natură către persoane fizice vor putea retrage numerar din conturile lor 

deshise la instituţii de credit autorizate de BNR, atât sume pentru plata salariilor, cât și 

pentru alte operațiuni desfășurate cu persoane fizice, fără a le fi aplicabile plafoanele 

maxime prevăzute de lege. 

 

Bucureşti, 7 iulie 2016  


