
Reducere % TVA de la 24% la 9% 

01 iunie 2015

Reducerea %TVA de la 24 la 9% se aplica de la 01 iunie 2015 pentru anumite categorii de 

produse. 

In vederea ajustarii preturilor din gestiuna de tip magazin, se procedeaza astfel :

– se elimina TVA neexigibil (24%) din pretul de vanzare magazin

– se aplica cota de 9% pentru determinarea noii valori TVA neexigibil si a noului pret de 

vanzare magazin

Cazul 1. 

Se decide scaderea pretului de vanzare la valoarea obtinuta PRIN CALCUL prin 

scaderea  TVA neexigibil de la 24% la 9% 

La 31 mai 2015, pretul de vanzare in magazin a unui produs este 12.40 lei (%TVA = 24%). 

Pentru a afla noul pret de vanzare prin scaderea %TVA la 9% se efectueaza urmatorul calcul :

– determinarea TVA neexigibil aferent %TVA 24%

                               12.40 * 24 / 124 = 2.40 lei

– determinarea bazei de aplicare a noii cote de TVA (9%) 

        12.40 – 2.40 = 10.00 lei

– determinarea noii valori a TVA neexigibil (9%)

                 

                     10.00 * 9 /100 = 0.9 lei

– determinarea noului pret de vanzare in magazin, de la 01 iunie 2015 :

         10.00  + 0.90 = 10.90 lei.

       

In aceasta situatie, nota contabila reflecta scaderea TVA neexigibil si, implicit, a raportului

de gestiune, cu 2.40 – 0.9 = 1.50 lei.

371   =  371 12.40 lei

371   =  4428   -1.50 lei



Cazul 2. 

Se decide scaderea pretului de vanzare prin scaderea TVA neexigibil de la 24% la 9%,

prin modificarea pretului calculat la o VALOARE MAI MARE.

La 31 mai 2015, pretul de vanzare in magazin a unui produs este 12.40 lei (%TVA = 24%).

Prin calcul (vezi punctul 1), rezulta un pret de vanzare de 10.90 lei. Managementul magazinului 

decide ca noul pret de vanzare sa fie 11.00 lei (TVA 9%)

Se determina TVA neexigibil aferent pretului de vanzre 11.00 lei (TVA 9%) :

11.00 * 9 / 109 = 0.91 lei

Plecand de la formula : 

Pret vanzare magazin = Pret de aprovizionare + adaos comercial + TVA neexigibil 

observam o crestere a adaosului comercial de 11-10-0.91=0.09 lei

si o micsorare a TVA neexigibil de 2.40 – 0.91 = 1.49 lei

Raportul de gestiune scade cu 12.40 – 11.00 = 1.40

Notele contabile sunt :

371 = 371 12.40 lei

371 = 378        0.09 lei

371 =        4428  -1.49 lei

S-a optat pentru aceasta varianta, deoarece debitul si creditul lui 371 din nota contabila se 

verifica cu balanta de stoc : 

debit (intrare) = 11 lei

credit (iesire) = 12.4 lei

Cazul 3. 

Se decide mentinerea pretului de vanzare. Astfel, se micsoreaza TVA neexigibil cu 

valoarea calculata prin reducerea %TVA de la 24 % la 9% si se creste adaosul comercial cu aceeasi 

valoarre.

La 31 mai 2015, pretul de vanzare in magazin a unui produs este 12.40 lei (%TVA = 24%).

Prin calcul (vezi punctul 1), rezulta un pret de vanzare de 10.90 lei. Managementul magazinului 

decide ca noul pret de vanzare sa fie cel del al 31 mai : 12.40 lei (TVA 9%)

Se determina TVA neexigibil aferent pretului de vanzre 12.40 lei (TVA 9%) :

12.40 * 9 / 109 = 1.02 lei

Plecand de la formula : 

Pret vanzare magazin = Pret de aprovizionare + adaos comercial + TVA neexigibil 

observam o crestere a adaosului comercial de 12.40-10-1.02=1.38 lei

si o micsorare a TVA neexigibil de 2.40 – 1.02 = 1.38 lei

Raportul de gestiune nu inregistreaza modificari



Notele contabile sunt :

371 = 371 12.40 lei

371 = 378        1.38 lei

371 =        4428  -1.38 lei

S-a optat pentru aceasta varianta, deoarece debitul si creditul lui 371 din nota contabila se 

verifica cu balanta de stoc : 

debit (intrare) = 12.40 lei

credit (iesire)  = 12.40 lei

 


