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In Monitorul Oficial nr. 488 din 30.06.2016 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 32/2016 

pentru completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-

contabile: 

Impozitul pe venit 

 Persoanele fizice care realizeaza venituri salariale sau asimilate salariilor ca urmare a 

desfasurarii de activitati de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau dezvoltare tehnologica in 

conditiile prevazute de legislatia secundara vor beneficia de scutirea de la plata impozitului pe 

venit  

Prezentele modificari intra in vigoare incepand cu veniturile obtinute pentru luna august 

2016 

 Nu va fi datorat impozit pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniu personal in 

cazul transferului dreptului de proprietate in conditiile Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a 

unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, pentru o singura 

operatiune de dare in plata  

 Dispozitiile sunt aplicabile atat debitorului, codebitorului, garantilor personali sau ipotecari ai 

debitorului, in situatia in care prin operatiunea de dare in plata se transfera dreptul de proprietate 

imobiliara din patrimoniul personal al acestora 

 Persoanele fizice beneficiari ai prevederile Legii nr. 772016 privind darea in plata pot obtine 

scutirea de la plata impozitului o singura data, indiferent de calitatea pe care acestea o au intr-o 

alta operatiune de dare in plata efectuata in conditiile legii 

 Vor fi incluse in categoria veniturilor din alte surse si veniturile obtinute de catre operatorii 

statistici din activitatea de colectare a datelor de la populatie si de la persoanele juridice cuprinse 

in cercetarile statistice efectuate in vederea producerii de la statistici oficiale. Sunt exceptate 

veniturile obtinute ca urmare a unor contracte incheiate in baza Legii nr. 53/2003 privind Codul 

Muncii sau in baza raporturilor de serviciu incheiate in baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul 

functionarilor publici. 

 

TVA  

 Cota redusa de TVA 9% va fi aplicabila livrarilor de ingrasaminte si de pesticide utilizate in 

agricultura, seminte si alte produse agricole destinate insamantarii sau plantarii, precum si pentru 

prestarile de servicii de tipul celor utilizate in sectorul agricol. Lista serviciilor pentru care va fi 

aplicabila cota redusa va fi prevazute prin ordin comun al ministrului Finantelor Publice si al 

ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 

 

Prezentele modificari intra in vigoare incepand cu data de 1 august 2016. 

 

 

tranzactiilor/proceselor din cadrul Grupului, a pietei in care compania actioneaza, a modului in care 

actioneaza competitia si, cel mai important, pregatirea unui dosar al preturilor de transfer  poate 

conduce la identificarea unor solutii de optimizare fiscale.  

 

Disclaimer 

Acest material informativ este furnizat cu titlu orientativ si nu trebuie considerat un serviciu de consultanta. Desi 

incercam sa furnizam informatii corecte si de actualitate, nu exista nici o garantie ca aceste informatii vor fi corecte la 

data la care sunt primite sau ca vor continua sa ramana corecte in viitor. Este recomandat sa solicitati o analiza a 

cazului dumneavoastra si o opinie personalizata inainte de a intreprinde actiuni bazate pe continutul materialului. 

Pentru o astfel de opinie sau intrebari suplimentare in ceea ce priveste problemele expuse, nu ezitati sa ne 

contactati. 
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Contact  

Horia Matei 

Senior Tax Consultant 

E-Mail: Horia.Matei@accace.com  

Tel: +40 314050440 

Despre Accace  

Avand peste 330 de profesionisti in cadrul birourilor deschise in sapte tari din Europa Centrala si de Est, 

Accace reprezinta una dintre companiile de consultanta si externalizare de top din regiune. De-a lungul 

anilor, Accace a dobandit o experienta remarcabila, detinand in prezent un portofoliu de peste 1400 de 

clienti, majoritatea companii internationale.  

In prezent furnizam servicii prin intermediul birourilor noastre din: Cehia, Germania, Polonia, Romania, 

Slovacia, Ucraina si Ungaria. Locatiile din alte tari europene sau locatiile globale sunt acoperite de 

partenerii nostri de incredere.  

Mai multe puteti afla accesand: www.accace.ro 
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