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AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE IAȘI
DIRECȚIA COLECTARE

Modificări aduse Codului fiscal prin Ordonanța 16 din 15 iulie 2022
Titlul VII- Taxa pe valoarea adăugată

Prevederile Codului fiscal în vigoare ÎNAINTE de
modificările aduse de Ordonanța 16/2022

Prevederile Codului fiscal în vigoare DUPĂ modificările
aduse de Ordonanța 16/2022

Cap. VIII- Cotele de taxă
(2) Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare
pentru următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri:

e) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu
excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi
animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe,
plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse
utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, cu excepţia
celor prevăzute la alin. (3) lit. k). Prin normele metodologice se
stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri;
........................................................................................

h) livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în
agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate
însămânţării sau plantării, precum şi prestările de servicii de
tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, prevăzute prin
ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale;

La articolul 291 alineatul (2), literele e) şi h) se modifică şi
vor avea următorul cuprins:

"e) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu
excepţia băuturilor alcoolice şi a băuturilor nealcoolice care se
încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99, destinate
consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii
domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în
prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa
sau înlocui alimentele, cu excepţia celor prevăzute la alin. (3)
lit. k). Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC
corespunzătoare acestor bunuri;

................................................................................................
h) livrarea de îngrăşăminte şi pesticide de tipul celor utilizate

în mod normal în producţia agricolă, altele decât cele
prevăzute la lit. l), seminţe şi alte produse agricole destinate
însămânţării sau plantării, precum şi prestările de servicii de
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tipul celor utilizate în mod normal în producţia agricolă,
prevăzute prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;".
La articolul 291 alineatul (2), după litera i) se introduc trei
noi litere, lit. j) - l), cu următorul cuprins:

"j) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu
funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate
pentru camping;

k) serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia
băuturilor alcoolice şi a băuturilor nealcoolice care se
încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99;

l) livrarea de îngrăşăminte chimice şi de pesticide chimice
de tipul celor utilizate în mod normal în producţia agricolă,
prevăzute prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;"

3.*) livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum
120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv
a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de
450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate
de persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită
prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite
prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care
în momentul livrării pot fi locuite ca atare;

La articolul 291 alineatul (3) litera c), punctul 3 se modifică
şi va avea următorul cuprins:

"3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de
maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror
valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu
depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea
adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual
sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice.
Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea nr.
114/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea
nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor
care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Orice persoană
fizică poate achiziţiona, începând cu data de 1 ianuarie 2023,
în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte
persoane fizice, o singură locuinţă a cărei valoare nu
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depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă
de 5%;".
La articolul 291 alineatul (3) litera c), punctul 5 se abrogă.
La articolul 291 alineatul (3), literele d) şi e) se abrogă.
La articolul 291, alineatul (31) se abrogă.
La articolul 291, după alineatul (32) se introduc trei noi
alineate, alin. (33) - (35), cu următorul cuprins:

"(33) Prevederile alin. (2) lit. l) se aplică până la data de 31
decembrie 2031 inclusiv.

(34) Prevederile alin. (3) lit. m) şi n) se aplică până la data
de 31 decembrie 2029 inclusiv.

(35) Se organizează «Registrul achiziţiilor de locuinţe cu
cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023», în
format electronic, pe baza informaţiilor din actele juridice între
vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru
locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3, autentificate
începând cu data de 1 ianuarie 2023. Procedura privind
organizarea «Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă
de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023» se stabileşte
prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală, cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din
România. Notarii publici au obligaţia:

a) să verifice îndeplinirea condiţiei referitoare la achiziţia
unei singure locuinţe a cărei valoare nu depăşeşte suma de
600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de TVA de 5%, prin
consultarea «Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă
de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023», înainte de
autentificarea actelor juridice între vii care au ca obiect
transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru
achiziţia unei astfel de locuinţe şi, în situaţia în care constată
că nu este îndeplinită această condiţie, să le autentifice doar
dacă livrarea se efectuează cu cota standard de TVA;
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b) să completeze «Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota
redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023» la data
autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect
transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele prevăzute
la alin. (3) lit. c) pct. 3;

c) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect
transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru
achiziţia unei locuinţe prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3
menţiuni cu privire la respectarea obligaţiilor prevăzute la lit. a)
şi, după caz, la lit. b);

d) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect
transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru
locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 cota de TVA
aplicată, indiferent dacă TVA se aplică la preţ sau este inclusă
în preţ."

*ORDONANŢĂ Nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi
alte măsuri financiar-fiscale

Material informativ elaborat de Biroul Asistență pentru Contribuabili din cadrul D.G.R.F.P. Iași la data de 21.07.2022


