
Reducerea TVA-ului la 19%: Pregateste-ti compania din timp 

 
 
Inca din anul 2015, cand taxa pe valoare adaugata era de 24% s-a avut in vedere reducerea 

etapizata a acesteia. Astfel, la inceputul anului 2016 TVA-ul a ajuns de la 24% la valoarea de 20%, 
urmand ca la 1 ianuarie 2017, TVA-ul sa ajunga la 19%. 

 
Ce impact are scaderea taxei pe valoare adaugata asupra consumatorilor si agentilor 

economici? La o prima vedere scaderea TVA-ului atrage dupa sine beneficii atat pentru agentii 
economici, cat si pentru consumatorii finali. Reducerea TVA-ului se reflecta in pretul de achizitie al 
clientului si intr-un final comerciantul ar trebui sa inregistreze o majorare a volumului de vanzari. Pana 
in acest punct toate aspectele sunt favorabile. Insa, cum nu exista o lege prin care agentii comerciali 
sa fie obligati ca o data cu scaderea TVA-ului sa reduca si preturile bunurilor/serviciilor este foarte 
probabil ca pentru consumatori aceasta modificare sa fie insesizabila. 

 
Avand in vedere ca au mai ramas doar 2 luni pana la intrarea in vigoare a noii cote de 19%, 

companiile pot incepe inca de la finalul anului in curs sa ia masurile necesare pentru implementarea 
acesteia la casele de marcat si programele informatice utilizate pentru emiterea de bonuri si facturi 
fiscale. 
Tranzactiile aflate in curs de derulare finele acestui an/inceputul anului 2017, necesita si ele o atentie 
deosebita din prisma cotei de TVA care se va aplica. Conform Codului fiscal valoarea TVA-ului aplicabil 
este cel din ziua livrarii produselor/prestarii serviciilor. Cu toate acestea sunt si exceptii care se abat 
de la regula, precum: bunurile livrate pentru testare, cele livrate in baza unui contract de consignatie, 
livrarea de bunuri corporale/ imobile exceptie cele cu plata in rate, servicii cu plati succesive sau 
deconturi, bunuri si servicii care se efectueaza in mod continuu, inchirieri, leasing etc. 

Termenul limita pana la care companiile trebuie sa fie in conformitate privind noua cota de TVA 
este 1 ianuarie 2017. Emiterea de bonuri fiscale si facturi cu o cota de TVA eronata dupa aceasta data 
atrage dupa sine amenzi cu valori cuprinse intre 2.000 si 4.000 de lei. In afara de amendare companiile 
care nu se conformeaza noilor reglementari risca pierderea de clienti, posibilitatea de 
nedeductibilitate fiscala sau chiar riscul aparitiei unor litigii cu partenerii de afaceri. 

 


