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Modificari aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri
financiar-fiscale
Ordonanta de Urgenta nr. 32/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 488 din 30 iunie 2016
Prezenta Ordonanta aduce, printre altele,
urmatoarele modificari Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal:
Scutirea de impozit pe venit
incepand cu veniturile aferente lunii
august 2016 pentru persoanele
fizice care obtin venituri din salarii si
asimilate salariilor ca urmare a
desfasurarii
de
activitati
de
cercetare-dezvoltare
aplicativa
si/sau de dezvoltare tehnologica, in
anumite conditii.
Scutirea de impozit pe venitul
obtinut de persoane fizice din
transferul proprietatilor imobiliare
din patrimoniul personal prin darea
in plata a bunului imobil in vederea
stingerii obligatiilor asumate prin
credite – scutirea se aplica pentru o
singura operatiune de dare in plata.

Aplicarea cotei reduse de TVA de 9%
incepand cu 1 august 2016, in cazul
livrarii de ingrasaminte si de
pesticide utilizate in agricultura,
seminte si alte produse agricole
destinate insamantarii si plantarii,
precum si servicii de tipul celor
utilizate
in
domeniul
agricol,
prevazute prin Ordin comun al
ministrului finantelor publice si al
ministrului agriculturii si dezvoltarii
rurale.
In plus, aceasta Ordonanta aduce
modificari si completari Legii nr. 70/2015
pentru intarirea disciplinei financiare
privind operatiunile de incasari si plati in
numerar si pentru modificarea si
completarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului
nr.
193/2002
privind
introducerea sistemelor moderne de plata.

Supunerea spre ratificare a unor conventii pentru evitarea dublei impuneri
Decretul nr. 569/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 416 din 02 iunie 2016
Prin prezentul Decret, se supune spre
ratificare Parlamentului Acordul dintre
Romania si Regiunea Administrativa
Speciala Hong Kong a Republicii Populare

Chineze pentru evitarea dublei impuneri si
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit, semnat la Bucuresti la
18 noiembrie 2015.

Aprobarea procedurii de reducere a normei de venit in cazul activitatilor agricole
Ordinul nr. 1.863/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 474 din 24 iunie 2016
In baza Procedurii aprobata prin Ordin, se
stabileste ca persoanele fizice care
desfasoara activitati agricole, individual
sau intr-o forma de asociere, beneficiaza
de reducerea normei de venit, proportional

cu pierderea inregistrata in cadrul anului
fiscal curent, ca urmare a unor fenomene
meteorologice nefavorabile care pot fi
asimilate dezastrelor naturale, daca sunt
indeplinite anumite conditii.

Modificarea procedurilor de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza
anumite produse accizabile, precum si aprobarea modelului si continutului unor formulare
Ordinul nr. 1.849/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 474 din 24 iunie 2016
Ordinul aproba Procedura de inregistrare a
operatorilor
economici
care
comercializeaza in sistem angro sau en
detail produse energetice – benzine,

motorine, petrol lampant, gaz petrolier
lichefiat si biocombustibili. Procedura nu
se aplica si pentru produsele energetice
preambalate.

Ordinul nr. 1.850/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 471 din 24 iunie 2016
Ordinul aproba Procedura de inregistrare a
activitatii de distributie si comercializare
angro de bauturi alcoolice si/sau tutun

prelucrat, precum si modelul si continutul
anumitor formulare.

Ordinul nr. 904/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 492 din 30 iunie 2016
Ordinul Ministrului Finantelor Publice
abroga o serie de ordine referitoare la

procedura
de
administrare
formularistica in domeniul fiscal.

si

Modificarea unor acte normative in materie de politici de mediu
Ordonanta de urgenta nr. 38/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 489 din 30 iunie 2016
Aceasta
Ordonanta
aduce
anumite
modificari Legii nr. 249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor si
a deseurilor de ambalaje.

Printre modificarile introduse se regaseste
obligativitatea
ca
producatorii
si
comerciantii sa aplice sisteme-depozit de
administrare
a
ambalajelor
potrivit

procedurii de implementare, control si
monitorizare a sistemului-depozit ce
urmeaza a fi aprobata prin ordin al

ministrului mediului, apelor si padurilor in
termen de 60 de zile de la intrarea in
vigoare a prezentei Ordonante de urgenta.

Ordonanta de urgenta nr. 39/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 489 din 30 iunie 2016
Ordonanta aduce modificari si completari
Ordonantei de urgenta nr. 196/2005 privind
Fondul pentru mediu.

piata nationala echipamente eletrice si
electronice, baterii si acumulatori portabili,
precum si de cei autorizati pentru
preluarea obligatiilor anuale de colectare a
deseurilor de echipamente electrice si
electronice si baterii si acumulatori
portabili.

Principalele
modificari
aduse
sunt
reprezentate de introducerea a trei noi
contributii la Fondul pentru mediu datorate
de operatorii economici care introduc pe
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