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COMUNICAT DE PRESĂ 

 
Nr. 154/04.12.2015 

 
AdministraŃia JudeŃeană a FinanŃelor Publice Vrancea aduce în atenŃia contribuabililor 

principalele modificări în privinŃa taxei pe valoarea adăugată în vigoare începând cu 1 
ianuarie 20161 . 

1. Ajustarea bazei de impozitare  

 Baza de impozitare se reduce şi în  cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a 
serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a falimentului beneficiarului sau ca urmare a 
punerii în aplicare a unui plan de reorganizare adm is şi confirmat printr-o sentin Ńă 
judec ătoreasc ă, prin care crean Ńa creditorului este modificat ă sau eliminat ă. Ajustarea este 
permisă începând cu data pronun Ńării hot ărârii judec ătoreşti de confirmare a planului de 
reorganizare , iar, în cazul falimentului beneficiarului, începând cu data pronunŃării hotărârii 
judecătoreşti de închidere a procedurii prevăzute de legislaŃia insolvenŃei, hotărâre rămasă 
definitivă/definitivă şi irevocabilă, după caz. În cazul în care ulterior pronun Ńării hot ărârii 
judec ătoreşti de confirmare a planului de reorganizare sunt în casate sume aferente 
crean Ńelor modificate sau eliminate prin planul de reorga nizare, se anuleaz ă ajustarea 
efectuat ă, corespunz ător sumelor respective prin decontul perioadei fisc ale în care acestea 
sunt încasate. 

2. Cotele TVA 

Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaŃiunile impozabile care nu 
sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, iar nivelul acesteia este: 

    a) 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016 şi pân ă la data de 31 decembrie 2016 ; 
    b) 19% începând cu data de 1 ianuarie 2017. 
   Cota redusă de 9% se aplică şi pentru livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, definite 

prin normele metodologice conform legislaŃiei specifice, cu excepŃia protezelor dentare scutite de 
taxă conform art. 292 alin. (1) lit. b) precum şi pentru livrarea apei potabile şi a apei pentru irigaŃii în 
agricultură. 

Cota redusă de 5% (faŃă de 9% până în anul 2015) se aplică asupra bazei de impozitare 
pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii: 

                                                 

1 Legea nr.227/ 2015 , modificata prin O.U.G nr.50/2015 
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    a) manuale şcolare, c ărŃi, ziare şi reviste, cu excep Ńia celor destinate exclusiv sau în 
principal publicit ăŃii; 

   b) serviciile constând în permiterea accesului l a castele, muzee, case memoriale, 
monumente istorice, monumente de arhitectur ă şi arheologice, gr ădini zoologice şi botanice, 
târguri, expozi Ńii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinema tografe, altele decât 
cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. m); 

  c) livrarea locuinŃelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. 
Terenul pe care este construită locuinŃa include şi amprenta la sol a locuinŃei. (Valoarea se 
majoreaz ă de la 380 mii lei la 450 mii lei) 

 

3.  Deducerea taxei pentru persoana impozabil ă cu regim mixt şi persoana 
par Ńial impozabil ă 

 Reguli referitoare la determinarea pro-ratei: 
 Taxa aferentă achiziŃiilor pentru care nu se cunoaşte destinaŃia, respectiv dacă vor 

fi utilizate pentru realizarea de operaŃiuni care dau drept de deducere sau pentru operaŃiuni care nu 
dau drept de deducere, ori pentru care nu se poate determina proporŃia în care sunt sau vor fi 
utilizate pentru operaŃiuni care dau drept de deducere şi operaŃiuni care nu dau drept de deducere 
se deduce pe bază de pro rata. 

 Prin excepŃie, în cazul achiziŃiilor destinate realizării de investiŃii, care se prevăd că vor fi 
utilizate atât pentru realizarea de operaŃiuni care dau drept de deducere, cât şi pentru operaŃiuni 
care nu dau drept de deducere, este permisă deducerea integrală a taxei pe valoarea adăugată pe 
parcursul procesului investiŃional, urmând ca taxa dedusă să fie ajustată în conformitate cu 
prevederile art. 305. 

 În cazul persoanelor impozabile nou-înregistrate în scopuri de TVA, precum şi în 
cazul persoanelor reînregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) în cursul unui alt an 
decât cel în care înregistrarea le-a fost anulată conform art. 316 alin. (11) pro rata aplicabilă 
provizoriu este pro rata estimată pe baza operaŃiunilor preconizate a fi realizate în timpul anului 
calendaristic curent, care trebuie comunicată cel mai târziu până la data la care persoana 
impozabilă trebuie să depună primul decont de taxă, prevăzut la art. 323, după înregistrarea în 
scopuri de TVA; 

  în cazul persoanelor reînregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) în 
cursul aceluiaşi an în care înregistrarea le-a fost anulată conform art. 316 alin. (11) şi care aplicau 
pro rata provizorie la începutul anului, se continuă aplicarea pro ratei provizorii aplicate înainte de 
anularea înregistrării în scopuri de TVA; 

 în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA care nu au 
determinat pro rata provizorie la începutul anului, deoarece ori nu erau înfiinŃate ori nu realizau şi 
nici nu prevedeau realizarea de operaŃiuni în cursul anului curent, şi care vor realiza în anii ulteriori 
atât operaŃiuni care dau drept de deducere, cât şi operaŃiuni care nu dau drept de deducere, trebuie 
să estimeze pro rata pe baza operaŃiunilor preconizat a fi realizate în primul an în care vor 
desfăşura operaŃiuni constând în livrări de bunuri/prestări de servicii. Această pro rata provizorie va 
fi aplicată pe parcursul anilor în care persoana realizează exclusiv achiziŃii de bunuri/servicii, fără a 
realiza şi livrări/prestări. 

 
Persoanele impozabile cu regim mixt pot opta să nu aplice prevederile de mai sus în ce 

priveşte posibilitatea exercitării dreptului de deducere, situaŃie în care taxa aferentă achiziŃiilor de 
bunuri destinate operaŃiunilor cu sau fără drept de deducere nu va fi dedusă. 

4. Dreptul de deducere exercitat prin decontul de t axă  
Precizare nou ă privind deducerea TVA dup ă expirarea perioadei de prescrip Ńie: 

În cazul în care pe perioada inspecŃiei fiscale la furnizori organul fiscal a stabilit TVA colectată 
pentru anumite operaŃiuni efectuate în perioada supusă inspecŃiei fiscale, beneficiarul respectivelor 
operaŃiuni are dreptul să deducă taxa înscrisă în factura de corecŃie emisă de furnizor chiar dacă 
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termenul de prescripŃie a dreptului de a stabili obligaŃii fiscale s-a împlinit. În acest caz, dreptul de 
deducere poate fi exercitat în cel mult un an de la data primirii facturii de corecŃie, sub sancŃiunea 
decăderii. 

5. Ramburs ările de TVA c ătre persoanele impozabile  

Persoanele impozabile pot renun Ńa la cererea de rambursare pe baza unei notific ări 
depuse la autorit ăŃile fiscale, urmând s ă preia soldul sumei negative solicitat la rambursar e 
în decontul aferent perioadei fiscale urm ătoare depunerii notific ării. Persoanele impozabile 
pot notifica organul fiscal în vederea renun Ńării la cererea de rambursare pân ă la data 
comunic ării deciziei de rambursare sau a deciziei de impune re privind obliga Ńiile fiscale 
suplimentare stabilite de inspec Ńia fiscal ă, dup ă caz. 

În cazul fuziunii, persoana impozabilă care preia patrimoniul altor persoane impozabile preia 
şi soldul taxei de plată către bugetul de stat sau/şi, după caz, soldul sumei negative a taxei, pentru 
care persoana impozabilă dizolvată nu a solicitat rambursarea sau eventualul drept de 
rambursare rezultat din solu Ńionarea deconturilor cu sume negative de tax ă cu op Ńiune de 
rambursare depuse de persoanele impozabile dizolvat e şi nesolu Ńionate pân ă la data 
fuziunii . 

În cazul diviz ării, persoanele impozabile care preiau patrimoniul unei persoane 
impozabile divizate preiau, propor Ńional cu cotele alocate din patrimoniul persoanei 
impozabile divizate, şi soldul taxei de plat ă către bugetul de stat sau/ şi, dup ă caz, soldul 
sumei negative a taxei, pentru care persoana impoza bilă divizat ă nu a solicitat rambursarea 
sau eventualul drept de rambursare rezultat din sol uŃionarea deconturilor cu sume negative 
de taxă cu op Ńiune de rambursare depuse de persoana impozabil ă divizat ă şi nesolu Ńionate 
până la data diviz ării. 

6. Regimul special de scutire pentru întreprinderil e mici 

Dacă persoana impozabilă care depăşeşte plafonul de 220.000 lei, nu solicită sau solicită 
înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente procedează după cum urmează: 

 stabilesc obligaŃii privind taxa de plată, constând în diferenŃa dintre taxa pe care 
persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze şi taxa pe care ar fi avut dreptul să o deducă, de la 
data la care persoana impozabilă respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 
dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul prevăzut de lege, dacă taxa colectată este mai mare 
decât taxa deductibilă, precum şi accesoriile aferente, sau după caz; 

 determină suma negativă a taxei, respectiv diferenŃa dintre taxa pe care ar fi 
avut dreptul să o deducă, de la data la care persoana impozabilă respectivă ar fi fost înregistrată în 
scopuri de TVA conform art. 316 dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul prevăzut de lege, şi taxa 
pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze de la data la care ar fi trebuit să fie 
înregistrată în scopuri de taxă conform art. 316, dacă taxa deductibilă este mai mare decât taxa 
colectată.  

7. Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA 

Persoanele impozabile cărora li s-a anulat din oficiu înregistrarea în scopuri de TVA, au 
obligaŃia să depună ultimul decont de taxă, indiferent de perioada fiscală aplicată, până la data de 
25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de 
TVA. 

  Acestea nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi 
până la data înregistrării în scopuri de TVA, fiind obligate să aplice prevederile art. 11 alin. (6) şi 
(8). 

 În vederea justificării intenŃiei şi a capacităŃii de a desfăşura activitate economică, în sensul 
alin. (9) şi alin. (11) lit. h), societăŃile cu sediul activităŃii economice în România, înfiinŃate în baza 
Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse 
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înmatriculării la registrul comerŃului furnizează organului fiscal informaŃii relevante, prin 
completarea unei declaraŃii al cărei model este aprobat prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. 
(actualul 088). 

 8. Măsuri de simplificare  

OperaŃiunile pentru care se aplic ă taxarea invers ă sunt şi : 
� livrarea de cereale şi plante tehnice, inclusiv semin Ńe oleaginoase şi sfecl ă 

de zahăr, care nu sunt în principiu destinate ca atare con sumatorilor finali. Prin normele 
metodologice se stabilesc codurile NC corespunz ătoare acestor bunuri; 

�  clădirile, p ărŃile de cl ădire şi terenurile de orice fel, pentru a c ăror livrare 
se aplic ă regimul de taxare prin efectul legii sau prin op Ńiune; 

�  livr ările de aur de investi Ńii efectuate de persoane impozabile care şi-au 
exercitat op Ńiunea de taxare şi livr ările de materii prime sau semifabricate din aur cu titlul 
mai mare sau egal cu 325 la mie, c ătre cump ărători persoane impozabile; 

� furniz ările de telefoane mobile, şi anume dispozitive fabricate sau adaptate 
pentru utilizarea în conexiune cu o re Ńea autorizat ă şi care func Ńioneaz ă pe anumite 
frecven Ńe, fie că au sau nu vreo alt ă utilizare; 

�  furniz ările de dispozitive cu circuite integrate, cum ar f i microprocesoare 
şi unit ăŃi centrale de procesare, înainte de integrarea lor în produse destinate utilizatorului 
final; 

�  furniz ările de console de jocuri, tablete PC şi laptopuri. 

 

 

Biroul comunicare şi servicii interne 


