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               EXTINDEREA COTEI REDUSE DE TVA DE 5%  
                       ÎNCEPÂND CU 1 NOIEMBRIE 2018 
 ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal de OUG 89/2018 
 
 
 

Începând cu data de 1 noiembrie 2018 se extinde aplicarea cotei reduse de TVA de 
5% şi pentru următoarele categorii de servicii prevăzute de Codul fiscal la articolul 291 
alineatul (3), literele b), d), e) şi f):  
    b) serviciile constând în permiterea accesului la: 
- parcuri recreative ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9321 şi 9329, potrivit 
Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul nr. 337/2007,    
Notă: această literă b) mai prevede: serviciile constând în permiterea accesului la castele, 
muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, 
grădini zoologice şi botanice, bâlciuri, parcuri de distracţii şi  târguri, expoziţii şi evenimente 
culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite conform art. 292 
alin. (1) lit. m); 

d) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv 
închirierea terenurilor amenajate pentru camping; 
     e) serviciile de restaurant şi de catering*, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât 
berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10; 
     f) dreptul de utilizare a facilităţilor sportive ale căror activităţi sunt încadrate la 
codurile CAEN 9311 şi 9313, în scopul practicării sportului şi educaţiei fizice, altele decât 
cele scutite conform articolului 292 alin. (1) lit. l). 
 
* În sensul TVA, serviciile de restaurant şi de catering reprezintă servicii care constau în furnizarea 
de produse alimentare şi/sau de băutură, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, 
însoţită de servicii conexe suficiente care să permită consumul imediat al acestora. Furnizarea de 
produse alimentare şi/sau de băutură este numai unul dintre elementele unui întreg în care 
predomină serviciile. Serviciile de restaurant constau în prestarea unor astfel de servicii în spaţiile 
prestatorului, iar serviciile de catering constau în prestarea unor astfel de servicii în afara localurilor 
prestatorului. Furnizarea de produse alimentare şi/sau de băuturi, preparate sau nu, fie cu transport, 
fie fără, dar fără vreun alt serviciu conex, nu se consideră a fi servicii de restaurant sau catering. 
(punctul 18 alineatul 1 din normele metodologice) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Baza legală: 
- Legea 227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificată şi completată prin OUG 89/2018 publicată 
în Monitorul Oficial 854 din 9 octombrie 2018; 
- Hotărârea Guvernului 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/ 2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul ANAF 3659/2018 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare unitară a prevederilor art. 291 alin. (2) 
lit. e) şi alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial 1037 din 6 
decembrie 2018. 
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