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     Ministerul Finanțelor Publice                     Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 
        Nr…………./…………                                            Nr. ………………/…………. 
 
 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 
 
 
Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, s-a prevăzut aplicarea, 
începând cu data de 1 august 2016, a cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de 
îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole 
destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor 
specifice utilizate în sectorul agricol. 
 
De asemenea, având în vedere necesitatea identificării exacte a bunurilor/serviciilor care 
vor intra sub incidența noii măsuri de reducere a cotei de TVA, s-a stabilit că acestea vor fi 
prevăzute prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale. 
 
Pentru punerea în aplicare a acestor dispoziții, în cazul îngrășămintelor și pesticidelor 
utilizate în agricultură, precum și a semințelor și altor produse agricole destinate 
însămânțării sau plantării, pentru identificarea corectă a sferei de aplicare a cotei reduse și 
evitarea, în acest fel, a extinderii sau restrângerii acesteia, cea mai adecvată măsură 
propusă o constituie utilizarea codurilor din Nomenclatura combinată, aceasta asigurând o 
delimitare precisă a categoriilor de bunuri în cauză. 
 
Referitor la prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, pentru 
care se aplică cota redusă de TVA de 9%, întrucât nu există o clasificare similară celei 
utilizate în cazul bunurilor, se propune o listă a prestărilor de servicii cu lucrările specifice 
desfășurate în sectorul agricol, în sectorul vegetal și zootehnie. 
 
Fundamentarea prestărilor de servicii cuprinse în lista în cauză este argumentată de 
următoarele aspecte: 
- structura duală a exploatațiilor agricole, cu un număr foarte mare de exploatații mici, 

care dețin/administrează suprafețe de teren agricol de până la 5 ha și/sau efective 
reduse de animale; 
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- dotarea tehnică precară cu mașini, utilaje și echipamente, care pune fermierii în 

imposibilitatea respectării tehnologiilor cadru, prin neexecutarea la timp și în condiții 
optime a lucrărilor specifice din sectorul vegetal sau zootehnie, cu implicații negative 
asupra cantității și calității producției agricole; 

- lipsa resurselor financiare necesare fermierilor în vederea achiziționării mașinilor, 
utilajelor și echipamentelor necesare; 

- creșterea interesului fermierilor pentru a contracta aceste categorii de prestări de 
servicii cu entități care dețin tehnica agricolă necesară, în condiții financiare reciproc 
avantajoase, având în vedere reducerea semnificativă a cotei de TVA prevăzută prin 
OUG nr. 32/2016. 

 
 
În sensul celor menționate, a fost întocmit proiectul de Ordin privind aplicarea cotei 
reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în 
agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, 
precum și pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul 
agricol, pe care vă rugăm să-l aprobați. 
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