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OUG nr. 6/2015 – modificarea Codului fiscal cotă TVA 9% 
pentru alimente

Actul normativ analizat astăzi introduce o măsură fiscală foarte
îndrăzneață, respectiv reduce cota de TVA la procentul de 9%
pentru livrarea de alimente destinate consumului uman și
consumului animal, pentru livrarea de băuturi cu excepția celor
alcoolice și pentru serviciile de restaurant și catering, cu excepția
bunurilor alcoolice comercializate de acestea.

Aceasta este din punctul nostru de vedere principala noutate
adusă de ordonanță, elementul forte al actului normativ, însă
legiuitorul mai modifică aspecte de impozitare cu privire la
impozitarea tranzacțiilor cu bunuri imobile din patrimoniul
persoanei fizice (terenuri, construcții), impozitarea cedării
folosinței bunurilor, impozitarea veniturilor realizate de nerezidenți
din dobânzi și din profesii independente.
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Să detaliem aceste aspecte.
Începând cu 01 iunie 2015, cota de TVA de 9% se aplică

pentru:
- alimente destinate consumului uman și animal;
- băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului

uman și animal;
- livrarea de animale și păsări vii din speciile domestice;
- semințe și plante;
- ingrediente utilizate în prepararea alimentelor;
- produse utilizate pentru a completa sau pentru a înlocui

alimentele;
- servicii de restaurant și catering, cu excepția băuturilor

alcoolice.
Prin normele metodologice vor fi adoptate codurile tarifare

pentru care se aplică reducerea taxei.
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Pe ansamblu, măsura de reducere a taxei este sustenabilă pe
termen scurt, deoarece bugetul înregistrează excedent, însă
acesta nu este generat de o creștere spectaculoasă a creșterii
economice, ci de o reducere semnificativă a investițiilor publice.

Măsura poate fi sustenabilă în perioada următoare, dacă se vor
fiscaliza mai bine aceste domenii de activitate, dublate de o
creștere a consumului intern.

Ordonanța nu obligă operatorii economici să reducă prețurile de
desfacere către populație, însă ar trebui ca aceste reduceri de
prețuri să se regăsească la vânzarea către consumatorul final.
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Alte prevederi ale ordonanței:
a) Din punctul de vedere al impozitului datorat pentru transferul

dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile din patrimoniul
persoanei fizice (vânzări terenuri și clădiri), se modifică ușor
procedura prin care se calculează, declară și plătește impozitul.

În principiu, impozitul se reține de către notar, la autentificarea
actului privind transferul de proprietate. Noutatea constă în
punerea în aplicare a unei decizii a Curții Constituționale dată
pentru impozitarea transferului dreptului de proprietate în urma
unei proceduri de executare silită. În acest caz, impozitul se
calculează de ANAF pe seama contribuabilului, iar termenul de
plată este de 60 de zile de la comunicarea deciziei.
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b) Pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, se introduce
o procedură de ajustare a impozitului în sensul recalculării plăților
anticipate, dacă contractul de închiriere a fost reziliat înainte de
scadență.

Sunt aduse căteva modificări privind impozitarea dobânzilor
încasate de nerezidenți din România, în sensul aplicării
Convenției de evitare a dublei impuneri, când se prezintă
certificat de rezidență fiscală, iar aceeași situație se aplică și când
pe teritoriul României sunt desfășurate activități independente
efectuate de persoane fizice din alte state UE.

În esență, aplicarea unei impozitări mai favorabile față de
reglementarea națională este posibilă prin aplicarea convenției de
evitare a dublei impuneri cu dovada certificatului de rezidență
fiscală.


