
ART. 291 - Cotele 

 

(1) Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt 

scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, iar nivelul acesteia este: 

 

a) 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016 și până la data de 31 decembrie 2016; 

 

b) 19% începând cu data de 1 ianuarie 2017. 

 

(2) Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii și/sau 

livrări de bunuri: 

 

a) livrarea de proteze și accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform legislației 

specifice, cu excepția protezelor dentare scutite de taxă conform art. 292 alin. (1) lit. b); Norme 

metodologice 

 

b) livrarea de produse ortopedice; Norme metodologice 

 

c) livrarea de medicamente de uz uman și veterinar; 

 

d) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea 

terenurilor amenajate pentru camping; Norme metodologice 

 

e) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate 

consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente 

utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele. Prin 

normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri; Norme metodologice 

 



f) serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea care se 

încadrează la codul NC 22 03 00 10; 

 

g) livrarea apei potabile și a apei pentru irigații în agricultură. Norme metodologice 

 

h) livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole 

destinate însămânțării sau plantării, precum și prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în 

sectorul agricol, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii 

și dezvoltării rurale. 

 

(3) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri și 

prestări de servicii: 

 

a) manuale școlare, cărți, ziare și reviste, cu excepția celor destinate exclusiv sau în principal publicității; 

Norme metodologice 

 

b) serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, 

monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, târguri, expoziții și evenimente 

culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. m); 

 

c) livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe 

care este construită locuința include și amprenta la sol a locuinței. în sensul prezentului titlu, prin 

locuință livrată ca parte a politicii sociale se înțelege: 

 

1. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept cămine de 

bătrâni și de pensionari; 

 

2. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de 

copii și centre de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap; 

 



3. livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodărești, a 

căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv 

taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de orice persoană necăsătorită sau familie. Suprafața utilă a 

locuinței este cea definită prin Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. Anexele gospodărești sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cota redusă se aplică 

numai în cazul locuințelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare și dacă terenul pe care este 

construită locuința nu depășește suprafața de 250 m2 , inclusiv amprenta la sol a locuinței, în cazul 

caselor de locuit individuale. în cazul imobilelor care au mai mult de două locuințe, cota indiviză a 

terenului aferent fiecărei locuințe nu poate depăși suprafața de 250 m2 , inclusiv amprenta la sol 

aferentă fiecărei locuințe. Orice persoană necăsătorită sau familie poate achiziționa o singură locuință 

cu cota redusă de 5%, respectiv: 

 

(i) În cazul persoanelor necăsătorite, să nu fi deținut și să nu dețină nicio locuință în proprietate pe care 

au achiziționat-o cu cota de 5%; 

 

(ii) În cazul familiilor, soțul sau soția să nu fi deținut și să nu dețină, fiecare sau împreună, nicio locuință 

în proprietate pe care a/au achiziționat-o cu cota de 5%; 

 

4. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării în vederea atribuirii de 

către acestea cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite 

accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței. Norme metodologice 

 

(4) Cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepția cazurilor 

prevăzute la art. 282 alin. (2), pentru care se aplică cota în vigoare la data exigibilității taxei. 

 

(5) În cazul operațiunilor supuse sistemului TVA la încasare, cota aplicabilă este cea în vigoare la data la 

care intervine faptul generator, cu excepția situațiilor în care este emisă o factură sau este încasat un 

avans, înainte de data livrării/prestării, pentru care se aplică cota în vigoare la data la care a fost emisă 

factura ori la data la care a fost încasat avansul. 

 

(6) În cazul schimbării cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cota în vigoare la data livrării 

de bunuri sau prestării de servicii, pentru cazurile prevăzute la art. 282 alin. (2), precum și în situația 

prevăzută la alin. (5). Norme metodologice 



 

(7) Cota aplicabilă pentru importul de bunuri este cota aplicabilă pe teritoriul României pentru livrarea 

aceluiași bun. 

 

(8) Cota aplicabilă pentru achiziții intracomunitare de bunuri este cota aplicată pe teritoriul României 

pentru livrarea aceluiași bun și care este în vigoare la data la care intervine exigibilitatea taxei. 


