
               

 

Calculul si contabilizarea proratei privind taxa pe valoarea adaugata 

  

  

Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect care se datoreaza bugetului de stat. 

Din punct de vedere fiscal, trebuie avute in vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a normelor de aplicare a acestuia.  

In sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se cuprind operatiunile care indeplinesc 

cumulativ urmatoarele conditii:  

 constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu plata;  

 locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania;  

 livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel 

cum este definita la art. 127 alin. (1) din Codul fiscal; 

 livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice 

prevazute la art. 127 alin. (2) din Codul fiscal.  

  

  

In sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se cuprinde si importul de bunuri. 

Operatiunile care se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata sunt denumite 

operatiuni impozabile.  

Operatiunile impozabile pot fi:  

 operatiuni taxabile, pentru care se aplica cotele prevazute la art. 140 din Codul fiscal;  

 operatiuni scutite cu drept de deducere, pentru care nu se datoreaza taxa pe valoarea 

adaugata, dar este permisa deducerea taxei pe valoarea adaugata datorate sau platite 

pentru bunurile sau serviciile achizitionate asa cum sunt prevazute la art. 143 si art. 144 

din Codul fiscal; 

 operatiuni scutite fara drept de deducere, pentru care nu se datoreaza taxa pe valoarea 

adaugata si nu este permisa deducerea taxei pe valoarea adaugata datorate sau platite 

pentru bunurile sau serviciile achizitionate asa cum sunt prevazute la art. 141 din Codul 

fiscal; 

 operatiuni de import scutite de taxa pe valoarea adaugata, prevazute la art. 142 din 

Codul fiscal, pentru care nu se datoreaza taxa pe valoarea adaugata in vama.  

  



               

Entitatile, care sunt inregistrate ca platitoare de T.V.A. si care realizeaza atat operatiuni care 

dau drept de deducere a T.V.A.-ului, cat si operatiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.-

ului, sunt considerate platitoare de T.V.A. cu regim mixt. 

  

In cazul in care entitatea realizeaza si operatiuni mixte, documentele utilizate (jurnalele pentru 

T.V.A.) vor fi urmatoarele: 

 un jurnal pentru vanzari; 

 un jurnal pentru cumparari destinat operatiunilor taxabile sau scutite cu drept de 

deducere; 

 un jurnal de cumparari destinat operatiunilor scutite fara drept de deducere;  

 un jurnal pentru cumparari destinat operatiunilor mixte, scutite atat cu, cat si fara drept 

de deducere, sau pentru cazul in care nu se cunoaste destinatia bunurilor.  

  

ATENTIE! 

De retinut este faptul ca prorata pentru T.V.A. se calculeaza numai in cazul in care o societate 

inregistreaza operatiuni mixte.  

Astfel, prorata se calculeaza cand se inregistreaza venituri la care nu se colecteaza T.V.A. si 

pentru care nu exista drept de deducere la T.V.A., de exemplu, veniturile din chirii la o firma 

care pe langa activitatea de zi cu zi, inchiriaza si cateva spatii si a optat pentru facturare fara 

T.V.A. 

Prorata se determina ca raport intre numarator si numitor, astfel: 

 la numarator, veniturile obtinute din operatiuni, care dau drept de deducere, inclusiv 

subventiile legate direct de pretul acestora;  

 la numitor, veniturile de la numarator, plus veniturile obtinute din operatiuni, care nu dau 

drept de deducere. In calculul proratei, la numitor se adauga alocatiile, subventiile sau 

alte sume primite de la bugetul de stat sau bugetele locale, in scopul finantarii de 

activitati fara drept de deducere sau care nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea 

adaugata. 

  

Din calculul proratei se exclud: 

 veniturile financiare daca acestea sunt accesorii activitatii principale; 

 veniturile aferente serviciilor efectuate de prestatorii stabiliti in strainatate, asa cum sunt 

definiti la art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, pentru care beneficiarii au obligatia platii taxei 

pe valoarea adaugata. 

  



               

Prorata definitiva se determina anual, conform art. 147 alin. (8) din Codul fiscal, situatie in care 

elementele prevazute la numitor si numarator sunt cumulate pentru intreg anul fiscal.  

Totusi, in conformitate cu art. 147 alin. (14) din Codul fiscal, „In situatii speciale, cand pro-rata 

calculata potrivit acestui articol nu asigura determinarea corecta a taxei de dedus, Ministerul 

Economiei si Finantelor, prin directia de specialitate, poate, la solicitarea justificata a 

persoanelor impozabile: 

a) sa aprobe aplicarea unei pro-rata speciale. Daca aprobarea a fost acordata in timpul 

anului, persoanele impozabile au obligatia sa recalculeze taxa dedusa de la inceputul anului pe 

baza de pro-rata speciala aprobata. Persoana impozabila cu regim mixt poate renunta la 

aplicarea pro-rata speciala numai la inceputul unui an calendaristic si este obligata sa anunte 

organul fiscal competent pana la 25 ianuarie inclusiv a anului respectiv; 

b) sa autorizeze persoana impozabila sa stabileasca o pro-rata speciala pentru fiecare 

sector al activitatii sale economice, cu conditia tinerii de evidente contabile distincte pentru 

fiecare sector.” 

  

Taxa pe valoarea adaugata de dedus se determina prin aplicarea proratei provizorii asupra 

taxei pe valoarea adaugata deductibile, aferente achizitiilor destinate atat realizarilor din 

operatiuni care dau drept de deducere, cat si celor care nu dau drept de deducere, determinate 

potrivit prevederilor art. 147 alin. (5) din Codul fiscal.  

  

ATENTIE! 

Persoanele impozabile care nu au determinat prorata provizorie la inceputul anului, deoarece 

nu realizau si nici nu prevedeau realizarea de operatiuni fara drept de deducere in cursul anului 

si care ulterior realizeaza astfel de operatiuni, nu au obligatia sa calculeze si sa utilizeze prorata 

provizorie. In cursul anului este permisa deducerea integrala a taxei pe valoarea adaugata. 

Pentru aceia care au mers cu deducere integrala tot anul si au efectuat si operatiuni fara drept 

de deducere in timpul anului, la finele anului vor aplica urmatoarele reguli, pentru fiecare situatie 

in parte: 

 Daca se poate efectua separarea achizitiilor de bunuri/servicii pe destinatiile prevazute 

la alin. (3) la alin. (5) ale art. 147, vor regulariza astfel:  

o Din taxa dedusa in cursul anului se scade:  

 taxa de dedus, rezultata prin aplicarea proratei definitive pentru achizitiile 

destinate atat realizarii de operatiuni cu drept de deducere, cat si pentru 

operatiuni fara drept de deducere, determinate conform alin. (5), si/sau  

 taxa aferenta bunurilor/serviciilor destinate exclusiv operatiunilor cu drept 

de deducere, determinate conform alin. (3),  iar diferenta rezultata se 



               

inscrie pe un rand distinct in decontul din ultima perioada fiscala a anului, 

ca taxa de plata la bugetul de stat. 

  

 Daca nu se poate efectua separarea pe destinatii potrivit situatiei de mai sus, se aplica 

prorata definitiva asupra tuturor achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in cursul anului, 

iar diferenta rezultata se inscrie pe un rand distinct in decontul din ultima perioadaa 

fiscala a anului.  

  

EXEMPLU 

Operatiuni care implica calculul proratei pentru T.V.A. Reflectarea in contabilitate.  

1. Cumpararea de bunuri in valoare de 400.000 lei, T.V.A. 24%. Aceste bunuri urmeaza a 

se utiliza intr-o activitate care cuprinde atat operatiuni taxabile, cat si scutite cu drept de 

deducere.  

  

                         %                             =         401                         496.000 lei 

                                                               „Furnizori” 

   371                                                                      400.000 lei 

                 „Marfuri” 

                   4426.1                                                                      96.000 lei 

           „T.V.A. deductibila” 

  

2. Se efectueaza o vanzare care se  incadreaza in categoria operatiunilor taxabile, in 

valoare de 200.000 lei, TVA 24%. 

               411                              =            %                            248.000 lei 

          „Clienti” 

707                   200.000 lei 

                                              „Venituri din vanzarea marfurilor” 

                                                                4427                        48.000 lei                  

 „T.V.A. colectata” 



               

  

3. Se efectueaza o vanzare de marfuri, in valoare de 100.000 lei, care se incadreaza in 

categoria  operatiunilor  scutite cu drept de deducere. 

                          

                         411                    =               707                              100.000 lei 

                       „Clienti”                     „Venituri din vanzarea marfurilor” 

  

     4. Se efectueaza o cumparare destinata operatiunilor scutite fara drept de deducere, in 

valoare de 100.000 lei, T.V.A. 24%. 

  

                         %                             =         401                      124.000 lei 

                                                                „Furnizori” 

   371                                            100.000 lei 

                  „Marfuri” 

                    4426.2                                                  24.000 lei 

             „T.V.A. deductibila” 

  

Concomitent,  se inregistreaza pe cheltuieli T.V.A. ce nu poate fi dedusa. 

    

                  635                                =       4426.2                           24.000 lei 

„Cheltuieli cu alte impozite, taxe         „T.V.A. deductibila” 

si varsaminte asimilate” 

  

ATENTIE! 

Se observa ca in aceasta situatie, chiar daca se inregistreaza in prima faza si T.V.A. 

deductibila, simultan aceasta va fi trecuta pe cheltuieli, deci contul 4426.2 va avea in 

permanenta sold „0” si nu va participa la regularizare. 

  



               

     5. Efectuarea unei vanzari din categoria operatiunilor scutite fara drept de deducere, in 

valoare de 238.000 lei. In contabilitate operatiunea se inregistreaza fara T.V.A. aferenta. 

                          

             411                    =               707                              238.000 lei 

            „Clienti”                     „Venituri din vanzarea marfurilor” 

  

  

  

6. Se efectueaza o cumparare din categoria operatiunilor mixte, in valoare de 150.000 lei, 

T.V.A. 24 %. 

  

                         %                             =         401                           186.000 lei 

                                                                „Furnizori” 

 371                      150.000 lei 

                 „Marfuri” 

                   4426.3                                                                       36.000 lei 

           „T.V.A. deductibila” 

  

EXEMPLU  

Reflectarea in contabilitate a bazelor de impozitare din jurnalele de vanzari, respectiv cele de 

cumparari, in conditii de prorata 

  

O societate comerciala „Y”, efectueaza operatiuni mixte din punctul de vedere al T.V.A., motiv 

pentru care utilizeaza o prorata de 90% (stabilita la finele execitiului N) in exercitiul financiar 

N+1.   

Utilizarea proratei s-a efectuat pe tot parcursul anului N+1 pe baza jurnalelor de vanzari si 

cumparari, care la luna noiembrie cuprind urmatoarele informatii, referitoare la T.V.A.: 

  

 



               

Jurnal de vanzari (cont 4427) 

 operatiuni taxabile cu 24%  - T.V.A. aferenta 57.000 lei 

 operatiuni taxabile cu   9%  - T.V.A. aferenta   9.000 lei 

 

Jurnal de cumparari 1 – Cumparari destinate operatiunilor taxabile si scutite cu drept deducere 

(cont 4426.1) 

 cumparari cu T.V.A. 24%       - T.V.A. aferenta 19.000 lei 

 cumparari cu T.V.A.   9%       - T.V.A. aferenta   9.000 lei 

         

Jurnal de cumparari 2 – Cumparari destinate operatiunilor scutite cu drept deducere (cont 

4426.2) 

•       cumparari cu T.V.A. 24%       - T.V.A. aferenta   - 7.600 lei 

  

Jurnal de cumparari 3 – Cumparari destinate operatiunilor mixte , atat scutite cu drept deducere, 

cat si fara drept de deducere (cont. 4426.3) 

•      cumparari cu T.V.A. 24%       - T.V.A. aferenta   - 19.000 lei 

  

Situatia rulajelor conturilor de T.V.A. din jurnale se prezinta astfel: 

 In contul 4426.1, rulajul debitor  este de 28.000 lei (24.000 + 9.000). 

 In contul 4426.2, rulajul debitor este la nivelul rulajului creditor de 7.600 lei. 

 In contul 4426.3, rulajul debitor este de 19.000 lei. 

 In contul 4427, rulajul creditor este de 66.000 lei. 

  

Inainte de inchiderea conturilor de T.V.A., societatea calculeaza T.V.A., care poate fi  dedusa 

conform proratei din anul precedent. 

  

T.V.A. de dedus = cont. 4426.1 + cont. 4426.3 x prorata T.V.A. = 

                           = 28.000 + 19.000 x 90% = 

                           = 45.100 lei 

T.V.A. nedeductibila = 19.000 (1 - prorata T.V.A.) = 



               

                                   = 19.000 x (1 – 90%) = 

                                   = 1.900 lei 

  

1)     Se inregistreaza T.V.A. nedeductibila: 

                  635 T.V.A.                      =       4426.3                           1.900 lei 

„Cheltuieli cu alte impozite, taxe        „T.V.A. deductibila” 

si varsaminte asimilate” 

  

2)     Inregistrarea T.V.A. deductibila, cu drept deducere: 

              4426                          =                 %                       45.100 lei 

      „T.V.A. deductibila”                             4426.1               28.000 lei 

                                                      „T.V.A. deductibila”                               

                                                              4426.3                     17.100   lei        

                                                            „T.V.A. deductibila”                               

  

3)     Inchiderea conturilor de T.V.A.: 

              4427                          =                 %                     47.000 lei 

      „T.V.A. colectata”                                    4426            45.100 lei 

                                                      „T.V.A. deductibila”                               

                                                              4423                        1.900 lei          

                                                            „T.V.A. de plata”                              

  

4)     In luna decembrie se plateste T.V.A.-ul pentru luna noiembrie, anul N+1: 

  

          4423                        =            512                        1.900 lei   

               „T.V.A. de plata”                    „Conturi curente la banci” 



               

  

  

EXEMPLU  

Regularizarea proratei de T.V.A. la finele exercitiului 

In luna decembrie societatea comerciala „X” face regularizarea T.V.A. pana pe 25 ianuarie a 

anului N+2 pentru anul N+1.  

Se considera ca entitatea a inregistrat urmatoarele venituri: 

 venituri din operatiuni taxabile cu 24%   - 2.000.000.000 lei 

 venituri din operatiuni taxabile cu 9%     -   600.000.000 lei 

 venituri din operatiuni scutite cu drept de deducere –  600.000.000 lei 

 venituri din operatiuni scutite fara drept de deducere – 800.000.000 lei 

 venituri din dobanzi – 300.000.000 lei 

 venituri din reluarea provizioanelor – 300.000.000 lei 

 Prorata efectiva pentru anul N+1 va fi calculata astfel: 

                   2.000.000 + 600.000.000 + 600.000.000 

                  __________________________________        = 80% 

 

                  2.000.000 + 600.000.000 + 600.000.000 

   

La sfarsitul anului, rulajele cumulate ale conturilor de T.V.A. deductibila (cont 4426) 

prezinta urmatoarele sume: 

 Rulaj debitor = Rulaj creditor – cont. 4426.1  -  270.000.000 lei 

 Rulaj debitor = Rulaj creditor – cont. 4426.2   -   98.000.000 lei 

 Rulaj debitor = Rulaj creditor – cont. 4426.3   -  150.000.000 lei 

 Rulaj debitor = Rulaj creditor – cont. 4427      -  420.000.000 lei 

 Rulaj debitor = Rulaj creditor – cont. 635      - 12.200.000 reprezinta Rulaj debitor cont. 

4426.3 la luna noiembrie x (1 – prorata T.V.A.) 

  

 

 

 



               

Rulajele conturilor de T.V.A. in luna decembrie a anului N+1 sunt urmatoarele: 

 Rulaj debitor = Rulaj creditor – cont. 4426.1  -  42.500.000 lei 

 Rulaj debitor = Rulaj creditor – cont. 4426.2   - 19.000.000 lei 

 Rulaj debitor = Rulaj creditor – cont. 4426.3  -  28.000.000 lei 

 Rulaj debitor = Rulaj creditor – cont. 4427      -  94.000.000 lei 

  

Pe baza datelor din conturile de T.V.A. coroborate cu informatiile din jurnalele de T.V.A., la 

finele anului se determina valoarea T.V.A. nedeductibila din timpul anului.  

Aceasta valoare se poate determina pe doua variante:  

Varianta 1 

In cursul anului s-a dedus T.V.A. in suma de 337.300.000  lei, determinata astfel: 

T.V.A. dedusa = (rulaj cont. 4426.1 + rulaj cont. 4426.3) x 90% =  

(227.500.000 + 122.000.000) x 90% = 337.300.000 lei 

(din rulajele totale la sfarsitul anului s-au scazut rulajele lunii decembrie) 

  

In luna decembrie se recalculeaza T.V.A. de dedus conform proratei efective, pe baza rulajelor 

cumulate in luna decembrie: 

 T.V.A. de dedus, 390.000.000 lei [(270.000.000 + 150.000.000) x 80%] 

 T.V.A. de dedus in luna decembrie, 52.700.000 lei (390.000.000 – 337.300.000 

 T.V.A. nedeductibila de regularizat, 17.800.000 lei [(42.500.000 + 28.000.000) – 

52.700.000]  

  

Varianta 2 

La sfarsitul anului, T.V.A. nedeductibila in urma regularizarii se va calcula astfel: 

 T.V.A. nedeductibila, 30.000.000 lei, determinata astfel: rulaj cont. 4426.3 x (1 – prorata 

T.V.A. efectiva), adica [150.000.000 x (1 – 0,80)] 

 T.V.A. nedeductibila inregistrata  in rulajul contului 635, adica 12.200.000 lei 

 T.V.A. de regularizat de 17.800.000 lei (30.000.000 – 12.200.000)  

  

 



               

In urma calcularii operatiunilor de regularizare a T.V.A., in contabilitate se fac urmatoarele 

inregistrari: 

 1. Inregistrarea T.V.A. nedeductibila: 

  

                  635 T.V.A.                      =       4426.3                       17.800.000 lei 

„Cheltuieli cu alte impozite, taxe        „T.V.A. deductibila” 

si varsaminte asimilate” 

  

2. Inregistrarea T.V.A. deductibila, cu drept de deducere: 

  

              4426                          =                 %                       52.700.000 lei 

      „T.V.A. deductibila”                       4426.1                      42.500.000 lei 

                                            „T.V.A. deductibila”                

                                                          4426.3                      10.200.000 lei          

                                       „T.V.A. deductibila”        

                        

3. Inchiderea conturilor de T.V.A.: 

  

        4427                          =                 %                         94.000.000 lei 

      „T.V.A. colectata”                      4426           52.700.000 lei 

                                        „T.V.A. deductibila”                               

                                                          4423                   41.300.000 lei          

                                            „T.V.A. de plata” 

           

 

                     



               

4. Presupunand ca in luna noiembrie societatea avea de recuperat 3.000.000 lei, se 

inregistreaza compensarea T.V.A. de recuperat din luna precedenta, cu T.V.A. de plata din luna 

curenta: 

 

                               4423           =              4424                      3.000.000 lei 

                         „T.V.A. de plata”           „T.V.A. de recuperat” 

  

5. Se efectueaza plata T.V.A. in luna ianuarie N+2, pentru luna decembrie N+1: 

                                 4423           =             512                       38.300.000 lei 

                       „T.V.A. de plata”           „Conturi curente la banci” 

  

 

 


