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TVA LA INCASARE

Incepand cu 1 ianuarie 2013, firmele impozabile înregistrate în scopuri de TVA cu sediul in 
Romania si care, in perioada 01 octombrie 2011-30 septembrie 2012, au avut o cifra de afaceri mai 
mica decat 2.250.000 lei sunt obligate sa aplice sistemul TVA la incasare.  

În cazul în care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare nu au 
încasat contravaloarea integrală sau parţială a livrării de bunuri ori a prestării de servicii în termen de 
90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, calculate conform dispoziţiilor Codului de 
Procedură Civilă, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi 
calendaristică, de la data emiterii facturii. În situaţia în care factura nu a fost emisă în termenul 
prevăzut de lege, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi 
calendaristică de la termenul-limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii, calculată conform 
dispoziţiilor Codului de Procedură Civilă.

În cazul persoanelor impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare deducerea TVA 
la cumparare nu se mai face la data primirii facturii, ci la data platii partiale/totale. Acelasi lucru se 
intampla si in cazul persoanelor impozabile care nu aplica sistemul de TVA la încasare si primesc  
facturi pe care scrie <<TVA la incasare>>.

Sistemul de TVA la încasare nu se aplică de persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup 
fiscal unic.

Sistemul TVA la încasare se aplică numai pentru operaţiuni pentru care locul livrării, sau locul 
prestării, se consideră a fi în România.
 Implementarea modificarilor legislative referitoare la <<TVA la incasare>> in programul 
ContArt s-a realizat astfel incat introducerea datelor sa se faca cu cat mai putine modificari fata de ceea 
ce exista realizat in program. S-a urmarit ca activitatea de introducere a datelor sa nu fie ingreunata de 
aceste modificari legislative.

Exista doua tipuri de firme-utilizatori ai programului : care aplica sistemul <<TVA la 
incasare>> si care nu aplica acest sistem. Setarea acestei stari se face pentru fiecare firma in parte, 
la intrarea in program, in ecranul de modificare date firma : Selecatare firma-> Modificare : 

Daca firma aplica sistemul <<TVA la incasare>> se selecteaza <<DA>>, daca nu aplica 
sistemul, se selecteaza <<NU>>.
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Operatiuni care se desfasoara la nivelul persoanei impozabile

care APLICA sistemul TVA la incasare

Cumparare Vanzare

1. pe factura SCRIE TVA la incasare   Pe toate facturile emise trebuie  
    -deducere TVA la DATA PLATII (4428)  mentionat <<TVA la incasare>> 

 cu exceptia operatiunilor prevazute

 la art.1342 alin.(6) excluse de la
         aplicarea sistemului TVA la incasare

Nota contabila: Nota contabila :

- la data primirii facturii - la data emiterea facturii  
   (cu tva la incasare)

    % =   401       4111     =  %

300/600      SC “X” SRL 700

4428 4428

       - la data platii : - la data incasarii partiale/totale
   (sau la 90 de zile de la facturare)

4426 =    4428      4428    =    4427

      2.  pe factura NU SCRIETVA la incasare Colectarea tva pentru facturile care
  -deducere TVA la DATA PLATII (4428)                                     au mentionat <<TVA la incasare>> 

              Nota contabila – idem pct.1             se face :
                 - la incasarea partiala/totala a facturii
    3. pe factura scrie TAXARE INVERSA           - sau in a 90-a zi de la data facturii
  -deducere TVA la DATA FACTURII (4426)                               

       
       4. achizitii intracomunitare
-deducere TVA la DATA FACTURII (4426)         

      5. importuri 
-deducere TVA la DATA FACTURII (4426)  
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Din cele prezentate mai sus, se poate observa necesitatea de a crea analitice pentru conturile 
referitoare la TVA (exigibil sau neexigibil): 

− 4426 TVA deductibil :
− un analitic pentru TVA aferent acelor facturi la care deductibilitatea TVA este la data 

facturii primite (de exemplu la facturile pe care este specificat <<Taxare inversa>>)
Propunerea noastra este 4426.DF TVA deductibil la data facturii

− un analitic pentru TVA care devine deductibil la data platii facturii
Propunerea noastra este 4426.PF TVA deductibil la plata facturii

− 4427 TVA colectat :

− un analitic pentru TVA colectat aferent acelor facturi pentru care nu se aplica TVA la 
incasare (vezi art 1342 alin.(6)) si la care colectarea TVA se face la data emiterii facturii.
Propunerea noastra este 4427.DF TVA colectat la data emiterii facturii

− un analitic pentru TVA aferent incasarilor partiale/totale a facturilor emise care devin 
exigibile la data incasarii facturii.
Propunerea noastra este 4427.IF TVA colectat la data incasarii facturii

− un analitic pentru TVA aferent valorilor neincasate a facturilor emise care devin 
exigibile in a 90-a zi de la data emiterii. 
Propunerea noastra este 4427.90 TVA colectat la 90 de zile de la data emiterii

− 4428 TVA neexigibil :
− un analitic pentru TVA aferent facturilor primite pentru care deducerea nu se face la data 

facturii ci la data platii (data la care TVA neexigibil devine deductibil)
Propunerea noastra este 4428.TF TVA neexigibil facturi primite <<TVA la incasare>>

− un analitic pentru TVA aferent facturilor emise pentru care colectarea nu se face la data 
emiterii 
Propunerea noastra este 4428.TC TVA neexigibil facturi emise <<TVA la incasare>>

Aceste setari se fac in program in <<Configurare program>>-<<Configurari diverse>>-
<<Configurari globale >>-<<TVA la incasare>>:
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Trebuie sa adaugam aceste conturi in balanta contabila in luna ianuarie 2013.  
Din moment ce aceste setari sunt facute, putem incepe inregistrarea datelor.
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Exemplu nr.1 : inregistrare facturi primite pentru o firma care aplica sistemul 

  <<TVA la incasare>>

Firma Exemplu SRL primeste o factura de materii prime de la un furnizor din Romania, valoare 
factura 1000,00 lei + TVA 24%. Pe factura nu scrie <<Taxare inversa>>. Data factura : 01-01-2013. 

Cum firma aplica sistemul <<TVA la incasare>>, nu mai conteaza daca pe factura scrie sau nu 
<<TVA la incasare>>, deductibilitatea TVA fiind la plata acesteia.

Inregistrarea facturilor primite se face in modul cunoscut de utilizator, singura diferenta fiind 
data de aparitia in coltul din stanga-jos a unei bife intitulata <<TVA la incasare>>. 

      

Observam ca acesta este bifat automat, astfel ca utilizatorul nu trebuie sa faca operatiuni in plus 
fata de cele cunoscute. 

Restul operatiunilor de inregistrare a facturilor primite se desfasoara dupa modul cunoscut, pana 
in momentul terminarii facturii cand se intra in ecranul de verificare a valorilor totale ale facturii. Se 
observa dezactivarea campurilor aferente TVA deductibil(cont si valoare) si activarea campurilor TVA 
neexigibil (cont si valoare). Contul este completat automat cu valoarea introdusa in meniul de 
configurare la <<Factura primita-TVA la incasare>>. In cazul  nostru – 4428.TF:
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In situatia in care utilizatorul, din diferite motive, nu a bifat optiunea <<TVA la incasare>>, 
factura primita nu trebuie stearsa, ci trebuie actionat butonul <<Modificare>> si bifata optiunea <<TVA 
la incasare>>:
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 Nota contabila care se genereaza de catre program este :

    %   =   401   1240,00
1000,00 301
  240,00 4428.TF  

Jurnalul de cumparari trebuie completat cu urmatoarele coloane:
− suma platita (inclusiv TVA)
− operatiuni exigibile : baza+TVA
− operatiuni neexigibile (baza+TVA)

Jurnalul de cumparari nu suporta adaugari de coloane datorita faptului ca nu mai exista spatiu 
pe o foaie A4. Solutia adoptata in program este realizarea unui jurnal separat pentru operatiuni 
exigibile/neexigibile care se listeaza de la <<Jurnal cumparari>>-<<Operatiuni exigibile/neexigibile>>.
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Daca se listeaza acum acest jurnal pentru luna ianuarie, factura introdusa va avea sume pe 
coloanele de operatiuni neexigibile, dar va trebui preluata in lunile urmatoare, pana cand toata valoarea 
facturii va fi platita si astfel va deveni exigibila.   

   Vom analiza situatia in care se plateste o parte din factura.
Pe data de 27 ianuarie firma plateste 124,00 lei din factura nr.1 prin contul 5121-Disponibil la 

banca in lei. La data platii, TVA aferent sumei platite devine exigibil.
Conform legii, fiecare plata totală sau parţială se consideră că include şi taxa aferentă 

aplicându-se următorul mecanism de calcul pentru determinarea sumei taxei, respectiv (24 / 124) x 
suma_platita, în cazul cotei standard, şi (9 / 109) x suma_platita ori (5 / 105) x suma_platita, în cazul 
cotelor reduse.

In program, TVA aferent sumei platite se determina calculand procentul platit din total valoare 
factura care se inmulteste cu total TVA factura.In cazul nostru, se plateste 124 lei care reprezinta 
124/1240 = 10% din total factura. TVA aferent este 10% din total TVA factura, adica : 

10% x 240=24 lei.

Se observa ca, in cazul in care avem o singura cota de TVA, se obtine aceeasi valoare ca si in 
cazul calcularii conform specificatiilor legale.

S-a optat pentru aceasta varianta pentru ca astfel nu mai conteaza cate cote de TVA exista in  
factura primita. Utilizatorul nu mai trebuie sa aleaga ce cota de TVA devine deductibila. 

Deductibilitatea TVA :

4426.PF = 4428.TF 24,00

Pe data de 28 ianuarie firma plateste 248,00 lei in contul facturii nr.1 in numerar (prin contul 
5311).

Deductibilitatea TVA :

4426.PF = 4428.TF 48,00

Suma totala platita in contul facturii nr.1 pe luna ianuarie este 124,00+248,00=372,00 lei. 
Aceasta suma devine exigibila din total factura : 300,00 baza + 72,00 TVA.

Jurnalul de cumparari arata cum suma platita devine exigibila :
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In program, utilizatorul nu trebuie sa tina o evidenta separata a facturilor primite cu specificatia 
<<TVA la incasare>> care au fost platite pentru determinarea valorii TVA care devine exigibila. Nota 
contabila aferenta TVA devenit exigibil prin plata facturilor se genereaza din meniul <<Generare 
note>>-<<Exigibilitate TVA deductibil>>:

Nota contabila generata este : 

4426.PF  =  4428.TF    72,00 lei
TVA deductibil la data platii facturii         TVA neexigibil-facturi primite cu specificatia TVA la incasare 

In program, se observa ca se genereaza cate o nota contabila pentru fiecare cont prin care se 
realizeaza plata : 5311, 5121 etc. Deductibilitatea lunara a facturilor primite se realizeaza prin 
analizarea rulajului debitor al contului pe care a fost emisa factura (ex.401,404). 
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In partea dreapta-jos se observa un buton <<Plati pe cont>> care listeaza platile realizate prin 
contul selectat. Daca vrem sa vedem de unde rezulta TVA deductibil aferent platilor prin 5311 Casa in 
lei, ne pozitionam in nota contabila pe inregistrarea <<Plati prin 5311...>> si actionam butonul <<Plati 
pe cont>>. Se obtine raportul :

 
Pe 20 februarie 2013, firma acorda un CEC in contul valorii neplatite din factura nr.1, cu 

scadenta in data de 31 martie 2013.
Conform legii, valorile aferente facturilor in contul carora a fost acordat un instrument de plata 

devin exigibile in momentul decontarii instrumentului de plata. Cum in luna februarie CEC-ul nu a fost 
decontat de catre furnizor, in jurnalul de cumparari – operatiuni exigibile/neexigibile va fi preluata 
factura nr.1 din ianuarie cu valori pe coloanele de operatiuni neexigibile: 
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Pe 31 martie 2013 se deconteaza CEC-ul in contul sumei ramase neachitate pentru factura nr.1. 
 Jurnalul de cumparari-operatiuni exigibile/neexigibile pe luna martie arata cum suma decontata 
prin CEC devine exigibila :

Nota contabila generata pentru deductibilitate TVA arata plata prin 403 :
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Exemplu nr.2 : inregistrare facturi emise pentru o firma care aplica sistemul 

<<TVA la incasare>>

 
SC Exemplu SRL emite o factura in contul serviciilor prestate catre firma Romania SRL in 

valoare de 2480,00 lei (TVA 24%). Data factura : 01 ianuarie 2013. Cum firma  SC Exemplu SRL 
aplica sistemul <<TVA la incasare>>, este obligata sa ecrie pe factura <<TVA la incasare>>.

Inregistrarea facturii emise se face in modul cunoscut de utilizator, singura diferenta fiind data 
de aparitia in coltul din stanga-jos a unei bife intitulata TVA la incasare.  

Observam ca acesta este bifat automat, astfel ca utilizatorul nu trebuie sa faca operatiuni in plus 
fata de cele cunoscute. Bifa <<TVA la incasare>> se poate debifa de catre utilizator pentru acele facturi 

emise excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare in conditiile art.1342 alin.(6) (vezi anexa).
 Restul operatiunilor de inregistrare a facturii emise se desfasoara dupa modul cunoscut, pana in 
momentul terminarii facturii cand se intra in ecranul de verificare a valorilor totale ale facturii. Se 
observa dezactivarea campurilor aferente TVA colectat(cont si valoare) si activarea campurilor TVA 
neexigibil (cont si valoare). Contul este completat automat cu valoarea introdusa in meniul de 
configurare la <<Factura emisa-TVA la incasare>>. In cazul  nostru – 4428.TC:
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Dupa terminarea introducerii datelor, se realizeaza listarea facturii. Daca la introducerea facturii 
s-a bifat <<TVA la incasare>>, la listare va apare specificatia corespunzatoare:

Textul TVA la incasare s-a asezat intr-o pozitie centrala, in partea de sus a facturii, pentru a avea 
o vizibilitate cat mai buna.

In situatia in care utilizatorul, din diferite motive, nu a bifat optiunea <<TVA la incasare>>, 
factura emisa nu trebuie stearsa, ci trebuie actionat butonul <<Modificare>> si bifata optiunea <<TVA 
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la incasare>>:

 Nota contabila care se genereaza de catre program este :
2480,00 4111 =     %

  704 2000,00
    4428.TC    480,00

Jurnalul de vanzari trebuie completat cu urmatoarele coloane:
− suma incasata (inclusiv TVA)
− operatiuni exigibile : baza+TVA
− operatiuni neexigibile (baza+TVA)

Jurnalul de vanzari nu suporta adaugari de coloane datorita faptului ca nu mai exista spatiu pe o 
foaie A4. Solutia adoptata in program este realizarea unui jurnal separat pentru operatiuni 
exigibile/neexigibile care se listeaza de la <<Jurnal vanzari>>-<<Operatiuni exigibile/neexigibile>>.
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Daca se listeaza acum jurnalul de vanzari pentru luna ianuarie, factura emisa va avea sume pe 
coloanele de operatiuni neexigibile, si va trebui preluata in lunile urmatoare, pana cand toata valoarea 
facturii va fi incasata si astfel va deveni exigibila, dar nu  mai mult de 90 de zile calendaristice. Daca in 
a 90-a zi exista un rest de incasat pe aceasta factura, aceasta suma ramasa va deveni exigibila.   

   Vom analiza situatia in care se incaseaza o parte din factura.
Pe data de 22 ianuarie firma incaseaza 248,00 lei din factura nr.1 prin contul 5121-Disponibil la 

banca in lei. Daca data incasarii este sub 90 de zile de la data emiterii, TVA aferent sumei incasate 
devine exigibil.

Conform legii, fiecare incasare totală sau parţială se consideră că include şi taxa aferentă 
aplicându-se următorul mecanism de calcul pentru determinarea sumei taxei, respectiv (24 / 124) x 
suma_incasata, în cazul cotei standard, şi (9 / 109) x suma_incasata ori (5 / 105) x suma_incasata, în 
cazul cotelor reduse.

In program, TVA aferent sumei incasate care devine exigibila se determina calculand procentul 
incasat din total valoare factura emisa care se inmulteste cu total TVA factura. In cazul nostru, se 
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incaseaza 248 lei care reprezinta 248/2480 = 10% din total factura emisa. TVA aferent este 10% din 
total TVA factura, adica : 

10% x 480=48 lei.

Se observa ca, in cazul in care avem o singura cota de TVA, se obtine aceeasi valoare ca si in 
cazul calcularii conform specificatiilor legale.

S-a optat pentru aceasta varianta pentru ca astfel nu mai conteaza cate cote de TVA exista in  
factura emisa. Utilizatorul nu mai trebuie sa aleaga ce cota de TVA devine colectata. 

Colectarea TVA :

4428.TC = 4427.IF 48,00

Pe data de 27 ianuarie firma incaseaza 496,00 lei in contul facturii nr.1 in numerar (prin contul 
5311).

Colectarea TVA :

4428.TC = 4427.IF 96,00

Suma totala incasata in contul facturii nr.1 pe luna ianuarie este 248,00+496,00=744,00 lei. 
Aceasta suma devine exigibila din total factura : 600,00 baza + 144,00 TVA.

Jurnalul de vanzari arata cum suma incasata devine exigibila :

In program, utilizatorul nu trebuie sa tina o evidenta separata a facturilor emise cu specificatia 
<<TVA la incasare>> care au fost incasate pentru determinarea valorii TVA care devine exigibila. Nota 
contabila aferenta TVA devenit exigibil prin incasarea facturilor se genereaza din meniul <<Generare 
note>>-<<Exigibilitate TVA colectat>>:
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Nota contabila generata este : 

4428.TC  =  4427.IF    144,00 lei
TVA neexigibil facturi emise TVA la incasare         TVA colectat la data incasarii facturii

In program, se observa ca se genereaza cate o nota contabila pentru fiecare cont prin care se 
realizeaza incasarea : 5311, 5121 etc. Colectarea TVA lunara aferenta facturilor emise se realizeaza prin 
analizarea rulajului creditor al contului pe care a fost emisa factura (ex.4111).

In partea dreapta-jos se observa un buton <<Incasari pe cont>> care listeaza incasarile realizate 
prin contul selectat. Daca vrem sa vedem de unde rezulta TVA colectat aferent incasarilor prin 5121 
Disponibil la banca in lei, ne pozitionam in nota contabila pe inregistrarea <<Incasari prin 5121...>> si 
actionam butonul <<Incasari pe cont>>. Se obtine raportul :
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In luna februarie 2013, firma Exemplu SRL nu incaseaza nici un leu in contul facturii emise 
catre Romania SRL. Conform legislatiei, factura trebuie preluata in jurnal vanzari-operatiuni 
exigibile/neexigibile al lunii respective cu valorile aferente sumei ramasa de incasat pe coloanele de 
operatiuni neexigibile :

Nici in luna martie firma Exemplu SRL nu incaseaza nici un leu in contul facturii emise catre 
Romania SRL. In jurnalul de vanzari – operatiuni exigibile/neexigibile aferent lunii martie factura este 
preluata la fel ca in luna februarie.

Conform legislatiei, orice suma neincasata aferenta unei facturi devine exigibila in a 90-a zi de 
la data emiterii. In cazul nostru, exista un rest neincasat in valoare de 1736,00 lei pentru factura emisa 
in data de 01 ianuarie 2013. A 90-a zi de la data emiterii este 01 aprilie 2013, zi in care factura devine 
exigibila. Acest lucru se poate vedea in jurnalul de vanzari aferent lunii aprilie :

 
Genererea notei contabile privind exigibilitatea TVA colectat reflecta cele aratate in jurnalul de 

vanzari :
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Conturile din nota contabila sunt preluate din meniul de configurare :
− 4428.TC : TVA neexigibil facturi emise <<TVA la incasare>>
− 4427.90  : TVA colectat la 90 de zile de la data emiterii
Suma din nota contabila se obtine astfel : se calculeaza procentul din valoarea initiala a facturii 

care ramane neincasat si acesta se inmulteste cu valoare TVA din factura. 
In cazul nostru :

(1736 / 2480) x 480 = 336.00 lei.

Centralizatorul aferent este elocvent, avand atasata data in care factura devine exigibila :
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Operatiuni care se desfasoara la nivelul persoanei impozabile

care NU APLICA sistemul TVA la incasare

Cumparare Vanzare

2. pe factura SCRIE TVA la incasare    
    -deducere TVA la DATA PLATII (4428)   

    (cu exceptia operatiunilor prevazute  

    la art.1342 alin.(6) excluse de la  
    aplicarea sistemului TVA la incasare)               

Nota contabila:

- la data primirii facturii  

  

    % =   401    Conform regulilor generale 

300/600      SC “X” SRL  aferente operatiunilor taxabile.
4428

       - la data platii :
4426 =    4428

      2.  pe factura NU SCRIETVA la incasare
  -deducere TVA la DATA FACTURII (4426)                                

                

       

    3. pe factura scrie TAXARE INVERSA           

  -deducere TVA la DATA FACTURII (4426)                               
       
     4. achizitii intracomunitare
-deducere TVA la DATA FACTURII (4426)         

   5. importuri 
-deducere TVA la DATA FACTURII (4426)  

Observam ca, in acest caz, singura modificare in modul de lucru este la primirea facturilor pe 

care scrie <<TVA la incasare>> al caror TVA este inregistrat pe TVA neexigibil si devine exigibil la 

plata totala/partiala a facturii (vezi exemplu nr.1)
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ANEXA

Art.134  
2
   alin.(6)  

    (6) Aplicarea prevederilor sistemului de TVA la încasare este obligatorie pentru persoanele 
impozabile prevăzute la alin. (3), dar nu se aplică de persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup 
fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8). Sistemul TVA la încasare se aplică numai pentru 
operaţiuni pentru care locul livrării, conform prevederilor art. 132, sau locul prestării, conform 
prevederilor art. 133, se consideră a fi în România. Persoanele impozabile care au obligaţia aplicării 
sistemului TVA la încasare nu aplică sistemul pentru următoarele operaţiuni care intră sub incidenţa 
regulilor generale privind exigibilitatea TVA:
    a) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligată 
la plata taxei conform art. 150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160;
    b) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care sunt scutite de TVA;
    c) în cazul operaţiunilor supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 1521-1523;
    d) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii a căror contravaloare este încasată, parţial sau 
total, cu numerar de către persoana impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de 
la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice 
autorizate, liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică;
    e) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care beneficiarul este o persoană afiliată 
furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21.


