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Modificarea cotei TVA la 9% de la 01.06.2015 

Reglement ări 

• OUG 6/07.04.2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal (MO 250/14.04.2015)  

• OUG 8/22.04.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (MO 
285/28.04.2015)  
 
 
De la 01.06.2015  cota TVA de 9% se aplic ă şi pentru:  

 

• alimente, inclusiv b ăuturi (cu excep ţia b ăuturilor alcoolice), destinate 
consumului uman şi animal,  

• animale şi p ăsări vii din specii domestice,  

• semin ţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor,  

• produse utilizate pentru a completa sau înlocui ali mentele.  

• serviciile de restaurant şi de catering, cu excep ţia b ăuturilor alcoolice. 
  
Upgradeul d ă solu ţii  printre altele pentru: 
 

� preg ătirea din timp a articolelor din nomenclator pentru  noile cote, la firmele 
de comer ţ angro sau cu am ănuntul, produc ţie şi servicii  care lucreaz ă cu m ărfuri, 

produse finite, materii prime, servicii din categor iile de mai sus.  

� utilizarea unui tabel ajut ător  cu codurile NC (nomenclatura combinat ă) pentru 

identificarea mai u şoar ă a pozi ţiilor care se aplic ă reducerea taxei 

� nomenclatorul poate fi actualizat independent  de nomenclatorul curent din hMARFA, 
deci lucrul curent nu va fi perturbat. Sunt posibil e modific ări selective, se pot 
filtra pozi ţiile înc ă neparcurse etc. 

� pe data de 1 iunie nomenclatorul actualizat se poate prelua , pre ţurile de 

livrare/vânzare se recalculeaz ă, urmând ca hMARFA s ă ia în considerare la 
eventuale valid ări, storn ări vechile cote pentru perioadele de dinainte de 1 
iunie la aceste articole 

� pentru comer ţul cu am ănuntul , pe lâng ă solu ţiile de mai sus, se livreaz ă şi o 
component ă op ţional ă pentru  modificarea pre ţului de vânzare cu am ănuntul , 

automatizarea unor rotunjiri, crearea documentelor de ie şire cu vechile cote şi 
de intrare cu noile cote, calculul diferen ţei de TVA neexigibil  etc. 

� lucrul în paralel cu cotele de 9 şi 24%  pentru acela şi articol în func ţie de 
      data documentului 

� adaptarea modelelor de facturi : 
o dac ă con ţin mai multe cote, articolele se listeaz ă grupate pe cote cu  
  subtotaluri 
o dac ă con ţin o singur ă cot ă, articolele se listeaz ă f ăr ă grupare. 

� retururile  pentru articolele respective din perioade anterioa re aplic ării cotei 
de 9%. Se trateaz ă distinct articolele pentru care cota a devenit 9% de la 
01.09.2013. 

� avansurile  primite înainte de 1 iunie, dac ă livrarea efectiv ă are loc dup ă 
aceast ă dat ă 

� în prezen ţa op ţiunii facilit ăţi fiscale, posibilitatea de setare a verific ării 
dac ă o factur ă peste 5000 de lei a mai fost încasat ă/pl ătit ă cu numerar 

� în documenta ţie, propuneri de contabilizare a bac şi şului  etc. 

 


