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TVA la încasare- momentul adevărului 

Practica primelor patru luni de aplicare a sistemului de TVA la încasare arată că, în forma sa actuală, 

acesta dezavantajează majoritatea IMM-urilor. Conform unei analize 

realizate de R&M Audit Contabilitate, unul dintre liderii pieţei de 

profil, în topul pericolelor care au apărut pentru firmele mici şi 

mijlocii se află lipsa de predictibilitate a cash-flow-ului, sincopele de 

lichiditate generate de plata aleatorie a TVA-ului, precum şi 

pierderea contractelor comerciale cu clienţii care sunt companii mari 

şi preferă să lucreze cu firme care aplică regimul tradiţional de TVA. 

În ianuarie şi februarie, valoarea TVA care a trebuit plătită (la 

încasare) a fost extrem de redusă, căci celor mai multe dintre IMM-

urilor nu li se achitaseră atât de repede facturile emise şi deci nu 

trebuiau să plătească taxa pe valoarea adăugată aferentă. "În martie însă, multe dintre facturi au fost 

achitate, iar IMM-urile au avut primul vârf de plată, cu sume de TVA care au trebuit să fie plătite statului 

până la 25 aprilie. În luna mai, va veni cel de-al doilea vârf al crizei de lichidităţi pentru aceste firme, 

întrucât vor trebui să achite TVA-ul aferent facturilor care nu le-au fost plătite în termen de 90 de zile şi 

pentru care trebuie totuşi să achite taxa pe valoarea adăugată. Luna februarie având doar 28 de zile, 

cele 90 de zile s-au împlinit în aprilie, aşa încât cotele aferente vor trebui achitate până la data de 25 

mai. Astfel, o serie de IMM-uri, în special din sfera producţiei şi comerţului, vor fi blocate parţial sau total 

în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii lor în continuare şi vor trebui să aleagă între a-şi plăti dările 

către stat sau a le amâna (plătind penalităţi) pentru a avea banii necesari continuării activităţii", a arătat 

Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate. 

Astfel, pentru primele 5 luni ale anului, unei firme care aplică sistemul de TVA la încasare i-a fost 

imposibil să previzioneze un cash-flow şi să îşi planifice plăţile adiacente; având în vedere cele două 

vârfuri de plăţi descrise anterior, lipsa de predictibilitate se va prelungi în lunile următoare, în funcţie de 

carențele de lichiditate generate. "Cele mai afectate de aceste aspecte sunt firmele de producţie (care 

trebuie să îşi asigure un anumit flux de producţie), cele din comerţ, multe firme de servicii etc. Cel mai 

puţin afectate sunt companiile care prestează anumite categorii de servicii pentru care nu este necesară 

aprovizionarea regulată cu materii, materiale şi diferite produse; în această categorie s-ar încadra 

firmele de software, arhitectură etc", a precizat Mirela Şerban. Situaţia firmelor de producţie şi de 

comerţ este cu atât mai grea cu cât cele care au cifra de afaceri sub 65.000 Euro au fost obligate de la 1 

februarie să treacă la regimul microintreprinderilor: astfel, acestea trebuie să plătească impozit pe venit 

şi nu pe profit. În aprilie, acestea au trebuit să achite către stat inclusiv cota de impozit pe venit pe 

primul trimestru, fapt care a crescut încă o dată vârful de plăţi din luna precedentă.  



De la 1 ianuarie 2013, sistemul de TVA la încasare se aplică simultan cu sistemul de TVA clasic. Sistemul 

de plată a TVA la încasarea facturii este aplicat obligatoriu de firmele care au sediul în România şi o cifră 

de afaceri sub 2,25 milioane lei. Orice firmă din România îşi poate deduce TVA-ul aferent facturilor 

emise de către furnizorii care aplică acest sistem doar după ce plătește facturile.  

 "Dacă la neajunsurile descrise anterior mai adăugăm şi faptul că multe firme mari vor renunţa la 

furnizorii "mici" pentru a putea să îşi asigure deducerea instantanee a TVA-ului în regimul clasic, reiese 

clar că acest an se va dovedi în final foarte greu pentru IMM-uri, iar aceste modificări fiscale, în loc să le 

ajute şi să contribuie la stimularea creşterii economice, se vor dovedi o frână pentru acest segment", a 

arătat Mirela Şerban. 
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"Momentul adevarului" pentru IMM-uri: bilantul TVA la incasare la 4 luni 

Practica primelor patru luni de aplicare a sistemului de TVA la 

incasare arata ca, in forma sa actuala, acesta dezavantajeaza 

majoritatea IMM-urilor, conform unei analize realizate de R&M 

Audit Contabilitate.  

Astfel, in topul pericolelor care au aparut pentru firmele mici si 

mijlocii se afla lipsa de predictibilitate a cash-flow-ului, sincopele 

de lichiditate generate de plata aleatorie a TVA-ului, precum si pierderea contractelor comerciale cu 

clientii care sunt companii mari si prefera sa lucreze cu firme care aplica regimul traditional de TVA. 

Daca in ianuarie si februarie, valoarea TVA care a trebuit platita (la incasare) a fost extrem de redusa, in 

martie situatia arata cu totul altfel. 

"In martie insa, multe dintre facturi au fost achitate, iar IMM-urile au avut primul varf de plata, cu sume 

de TVA care au trebuit sa fie platite statului pana la 25 aprilie. In luna mai, va veni cel de-al doilea varf al 

crizei de lichiditati pentru aceste firme, intrucat vor trebui sa achite TVA-ul aferent facturilor care nu le-

au fost platite in termen de 90 de zile si pentru care trebuie totusi sa achite taxa pe valoarea adaugata. 

Luna februarie avand doar 28 de zile, cele 90 de zile s-au implinit in aprilie, asa incat cotele aferente vor 

trebui achitate pana la data de 25 mai. Astfel, o serie de IMM-uri, in special din sfera productiei si 

comertului, vor fi blocate partial sau total in ceea ce priveste desfasurarea activitatii lor in continuare si 

vor trebui sa aleaga intre a-si plati darile catre stat sau a le amana (platind penalitati) pentru a avea banii 

necesari continuarii activitatii", a aratat Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate. 

Astfel, pentru primele 5 luni ale anului, unei firme care aplica sistemul de TVA la incasare i-a fost 

imposibil sa previzioneze un cash-flow si sa isi planifice platile adiacente; avand in vedere cele doua 

varfuri de plati descrise anterior, lipsa de predictibilitate se va prelungi in lunile urmatoare, in functie de 

carentele de lichiditate generate. 

"Cele mai afectate de aceste aspecte sunt firmele de productie (care trebuie sa isi asigure un anumit flux 

de productie), cele din comert, multe firme de servicii etc. Cel mai putin afectate sunt companiile care 

presteaza anumite categorii de servicii pentru care nu este necesara aprovizionarea regulata cu materii, 

materiale si diferite produse; in aceasta categorie s-ar incadra firmele de software, arhitectura etc", a 

precizat Mirela Serban.  

Situatia firmelor de productie si de comert este cu atat mai grea cu cat cele care au cifra de afaceri sub 

65.000 euro au fost obligate de la 1 februarie sa treaca la regimul microintreprinderilor: astfel, acestea 

trebuie sa plateasca impozit pe venit si nu pe profit. In aprilie, acestea au trebuit sa achite catre stat 



inclusiv cota de impozit pe venit pe primul trimestru, fapt care a crescut inca o data varful de plati din 

luna precedenta.  

De la 1 ianuarie 2013, sistemul de TVA la incasare se aplica simultan cu sistemul de TVA clasic. Sistemul 

de plata a TVA la incasarea facturii este aplicat obligatoriu de firmele care au sediul in Romania si o cifra 

de afaceri sub 2,25 milioane lei. Orice firma din Romania isi poate deduce TVA-ul aferent facturilor 

emise de catre furnizorii care aplica acest sistem doar dupa ce plateste facturile.  

"Daca la neajunsurile descrise anterior mai adaugam si faptul ca multe firme mari vor renunta la 

furnizorii "mici" pentru a putea sa isi asigure deducerea instantanee a TVA-ului in regimul clasic, reiese 

clar ca acest an se va dovedi in final foarte greu pentru IMM-uri, iar aceste modificari fiscale, in loc sa le 

ajute si sa contribuie la stimularea cresterii economice, se vor dovedi o frana pentru acest segment", a 

aratat Mirela Serban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Publicatie:  Hotnews 
Data: 13.05.2013 
Web: http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-14795294-tva-incasare-luna-mai-momentul-

adevarului-pentru-imm-uri.htm 

TVA la incasare: luna mai- momentul adevarului pentru IMM-uri  

Practica primelor patru luni de aplicare a sistemului de TVA la incasare arata ca, in forma sa actuala, 

acesta dezavantajeaza majoritatea IMM-urilor. Conform unei analize realizate de R&M Audit 

Contabilitate, in topul pericolelor care au aparut pentru firmele mici si mijlocii se afla lipsa de 

predictibilitate a cash-flow-ului, sincopele de lichiditate generate de plata aleatorie a TVA-ului, precum si 

pierderea contractelor comerciale cu clientii care sunt companii mari si prefera sa lucreze cu firme care 

aplica regimul traditional de TVA. 

In ianuarie si februarie, valoarea TVA care a trebuit platita (la incasare) a fost extrem de redusa, caci 

celor mai multe dintre IMM-urilor nu li se achitasera atat de repede facturile emise si deci nu trebuiau sa 

plateasca taxa pe valoarea adaugata aferenta. "In martie insa, multe dintre facturi au fost achitate, iar 

IMM-urile au avut primul varf de plata, cu sume de TVA care au trebuit sa fie platite statului pana la 25 

aprilie. In luna mai, va veni cel de-al doilea varf al crizei de lichiditati pentru aceste firme, intrucat vor 

trebui sa achite TVA-ul aferent facturilor care nu le-au fost platite in termen de 90 de zile si pentru care 

trebuie totusi sa achite taxa pe valoarea adaugata.  

Luna februarie avand doar 28 de zile, cele 90 de zile s-au implinit in aprilie, asa incat cotele aferente vor 

trebui achitate pana la data de 25 mai. Astfel, o serie de IMM-uri, in special din sfera productiei si 

comertului, vor fi blocate partial sau total in ceea ce priveste desfasurarea activitatii lor in continuare si 

vor trebui sa aleaga intre a-si plati darile catre stat sau a le amana (platind penalitati) pentru a avea banii 

necesari continuarii activitatii", a aratat Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate. 

Astfel, pentru primele 5 luni ale anului, unei firme care aplica sistemul de TVA la incasare i-a fost 

imposibil sa previzioneze un cash-flow si sa isi planifice platile adiacente; avand in vedere cele doua 

varfuri de plati descrise anterior, lipsa de predictibilitate se va prelungi in lunile urmatoare, in functie de 

carentele de lichiditate generate.  

"Cele mai afectate de aceste aspecte sunt firmele de productie (care trebuie sa isi asigure un anumit flux 

de productie), cele din comert, multe firme de servicii etc. Cel mai putin afectate sunt companiile care 

presteaza anumite categorii de servicii pentru care nu este necesara aprovizionarea regulata cu materii, 

materiale si diferite produse; in aceasta categorie s-ar incadra firmele de software, arhitectura etc", a 

precizat Mirela Serban. Situatia firmelor de productie si de comert este cu atat mai grea cu cat cele care 

au cifra de afaceri sub 65.000 Euro au fost obligate de la 1 februarie sa treaca la regimul 

microintreprinderilor: astfel, acestea trebuie sa plateasca impozit pe venit si nu pe profit. In aprilie, 

acestea au trebuit sa achite catre stat inclusiv cota de impozit pe venit pe primul trimestru, fapt care a 

crescut inca o data varful de plati din luna precedenta.  

De la 1 ianuarie 2013, sistemul de TVA la incasare se aplica simultan cu sistemul de TVA clasic.   



Sistemul de plata a TVA la incasarea facturii este aplicat obligatoriu de firmele care au sediul in Romania 
si o cifra de afaceri sub 2,25 milioane lei. Orice firma din Romania isi poate deduce TVA-ul aferent 
facturilor emise de catre furnizorii care aplica acest sistem doar dupa ce plateste facturile.  
"Daca la neajunsurile descrise anterior mai adaugam si faptul ca multe firme mari vor renunta la 
furnizorii "mici" pentru a putea sa isi asigure deducerea instantanee a TVA-ului in regimul clasic, reiese 
clar ca acest an se va dovedi in final foarte greu pentru IMM-uri, iar aceste modificari fiscale, in loc sa le 
ajute si sa contribuie la stimularea cresterii economice, se vor dovedi o frana pentru acest segment", a 
aratat Mirela Serban 
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R&M AUDIT-CONTABILITATE:  

TVA -ul la încasare dezavantajează majoritatea IMM-urilor 

Practica primelor patru luni de aplicare a sistemului de TVA la încasare arată că, în forma sa actuală, 

acesta dezavantajează majoritatea IMM-urilor, arată un comunicat al R&M Audit-Contabilitate.  

     Conform unei analize realizate de R&M Audit Contabilitate, în topul pericolelor care au apărut pentru 

firmele mici şi mijlocii se află lipsa de predictibilitate a cash-flow-ului, sincopele de lichiditate generate 

de plata aleatorie a TVA-ului, precum şi pierderea contractelor comerciale cu clienţii care sunt companii 

mari şi preferă să lucreze cu firme care aplică regimul tradiţional de TVA. 

     În ianuarie şi februarie, valoarea TVA care a trebuit plătită (la încasare) a fost extrem de redusă, căci 

celor mai multe dintre IMM-urilor nu li se achitaseră atât de repede facturile emise şi deci nu trebuiau să 

plătească taxa pe valoarea adăugată aferentă.  

 

     Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate, a declarat: "În martie însă, multe dintre 

facturi au fost achitate, iar IMM-urile au avut primul vârf de plată, cu sume de TVA care au trebuit să fie 

plătite statului până la 25 aprilie. În luna mai, va veni cel de-al doilea vârf al crizei de lichidităţi pentru 

aceste firme, întrucât vor trebui să achite TVA-ul aferent facturilor care nu le-au fost plătite în termen de 

90 de zile şi pentru care trebuie totuşi să achite taxa pe valoarea adăugată. Luna februarie având doar 

28 de zile, cele 90 de zile s-au împlinit în aprilie, aşa încât cotele aferente vor trebui achitate până la data 

de 25 mai. Astfel, o serie de IMM-uri, în special din sfera producţiei şi comerţului, vor fi blocate parţial 

sau total în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii lor în continuare şi vor trebui să aleagă între a-şi 

plăti dările către stat sau a le amâna (plătind penalităţi) pentru a avea banii necesari continuării 

activităţii". 

     Astfel, pentru primele 5 luni ale anului, unei firme care aplică sistemul de TVA la încasare i-a fost 

imposibil să previzioneze un cash-flow şi să îşi planifice plăţile adiacente; având în vedere cele două 

vârfuri de plăţi descrise anterior, lipsa de predictibilitate se va prelungi în lunile următoare, în funcţie de 

carenţele de lichiditate generate, se menţionează în comunicat.  

 

     "Cele mai afectate de aceste aspecte sunt firmele de producţie (care trebuie să îşi asigure un anumit 

flux de producţie), cele din comerţ, multe firme de servicii etc. Cel mai puţin afectate sunt companiile 

care prestează anumite categorii de servicii pentru care nu este necesară aprovizionarea regulată cu 

materii, materiale şi diferite produse; în această categorie s-ar încadra firmele de software, arhitectură 

etc", a precizat Mirela Şerban.   
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GABRIEL BIRIŞ: 

"Posibil infringement de la UE împotriva noastră, pe tema TVA la încasare" 

Uniunea Europeană a declanşat procedurile preliminare de infringement împotriva ţării noastre pe tema 

TVA la încasare, potrivit avocatului Gabriel Biriş, partener la Casa de Avocatură "Biriş Goran". 

 

Domnia sa a precizat, ieri, că sistemul de plată a TVA la încasarea facturii nu poate fi aplicat doar la unele 

companii, subliniind: "Suntem în procedura preliminară de infringement. A început să se ceară clarificări. 

Motivul este că, potrivit Directivei Europene, acest regim derogatoriu trebuie introdus opţional, iar în 

România s-a decis să nu fie opţional. Sistemul a fost inclus opţional în Directivă tocmai pentru că 

anumite companii vor fi scoase din piaţă de către cei mari (n.r. societăţile comerciale cu capital mare). 

Este o măsură din ciclul < Operaţia a reuşit, pacientul este mort >". 

*  Grapini: "Există varianta extinderii sistemului la toate companiile" 

Ministerul Finanţelor va face un studiu de impact privind efectele TVA la încasare, având la îndemână 

două variante, respectiv extinderea acestei măsuri pentru toate companiile sau instituirea opţiunii, a 

declarat Maria Grapini, ministrul turismului, IMM-urilor şi mediului de afaceri. 

 

"Oamenii din mediul de afaceri reclamă că au o problemă cu companiile mari, care îi elimină din schema 

lor de furnizori. Dar am adoptat şi Directiva Europeană cu plata la 30 de zile (...) Facem un studiu de 

impact şi avem două variante de ales. Trebuie să negociem şi cu FMI, dacă-l extindem pe tot lanţul, cu 

TVA la încasare şi după două - trei luni se închide tot lanţul sau trecem la opţional", a spus Maria Grapini. 

 

Ministrul a arătat că, în varianta opţională, în Polonia doar 2% dintre societăţile care s-ar fi încadrat în 

categoria celor ce puteau aplica măsura în cauză au ales plata TVA la încasarea facturii, tocmai din cauza 

presiunii marilor companii. 

*  Luminiţa Ristea, Nexia: "TVA la încasare, fără efecte pozitive pentru IMM" 

La aproape cinci luni de la intrarea în vigoare, plata TVA la încasarea facturii nu a produs efecte pozitive 

în rândul întreprinderilor, după cum ne-a spus Luminiţa Ristea, managing partner în cadrul Nexia, firmă 

de audit şi consultanţă. 

Mai mult, specialiştii de la R&M Audit Contabilitate susţin, la rândul lor, că practica primelor patru luni 

de aplicare a sistemului de TVA la încasare arată că, în forma sa actuală, aceasta dezavantajează 

majoritatea IMM-urilor.  

Aceştia arată că în topul pericolelor care au apărut pentru firmele mici şi mijlocii se află lipsa de 

predictibilitate a cash-flow-ului, sincopele de lichiditate generate de plata aleatorie a TVA, precum şi 



pierderea contractelor comerciale cu companiile mari şi care preferă să lucreze cu firme care aplică 

regimul tradiţional de TVA. 

Consultanţii citaţi precizează: "În ianuarie şi februarie, valoarea TVA care a trebuit plătită (la încasare) a 

fost extrem de redusă, căci celor mai multe dintre IMM nu li se achitaseră atât de repede facturile emise 

şi, deci, nu trebuia să plătească taxa pe valoarea adăugată aferentă. În martie, însă, multe dintre facturi 

au fost achitate, iar IMM-urile au avut primul vârf de plată, cu sume de TVA care a trebuit să fie plătite 

statului până la 25 aprilie. În luna mai va veni cel de-al doilea vârf al crizei de lichidităţi pentru aceste 

firme, întrucât va trebui să fie achitată TVA aferentă facturilor pentru care nu a fost plătită această taxă 

în termen de 90 de zile şi pentru care trebuie, totuşi, să fie achitată taxa pe valoarea adăugată". 

 

*  Mirela Şerban, R&M Audit Contabilitate: "Activitatea multor IMM-uri va fi blocată parţial sau total" 

 

Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate spune că activitatea multor IMM-uri, în 

special din sfera producţiei şi comerţului, va fi blocată parţial sau total, acestea urmând "să-şi aleagă 

între a-şi plăti dările către stat sau a le amâna (plătind penalităţi), pentru a avea banii necesari 

continuării activităţii". 

Domnia sa subliniază: "Cele mai afectate sunt firmele de producţie (care trebuie să îşi asigure un anumit 

flux de producţie), cele din comerţ, multe firme de servicii etc. Cele mai puţin afectate sunt companiile 

care prestează anumite categorii de servicii pentru care nu este necesară aprovizionarea regulată cu 

materii, materiale şi diferite produse; în această categorie s-ar încadra firmele de software, arhitectură 

etc".  

 

Situaţia firmelor de producţie şi de comerţ este cu atât mai grea cu cât cele care au cifra de afaceri sub 

65.000 de euro au fost obligate ca, de la 1 februarie, să treacă la regimul microîntreprinderilor. 

 

Sistemul TVA la încasare, introdus de la 1 ianuarie, presupune faptul că Taxa pe Valoarea Adăugată 

devine exigibilă în momentul încasării facturii, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data emiterii acesteia.  

 

De la începutul anului în curs, această măsură este aplicată obligatoriu de către firmele care au sediul în 

România şi o cifră de afaceri mai mică de 2,25 milioane lei, plăţile fiind făcute prin intermediul sistemului 

bancar. 

 

Oamenii de afaceri s-au arătat sceptici cu privire la aplicarea TVA la încasarea facturii încă de când 

autorităţile au anunţat că vor institui acest mod de plată a Taxei pe Valoarea Adăugată. 
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TVA la incasare, momentul adevarului: IMM-uri blocate total sau partial 

Practica primelor patru luni de aplicare a sistemului de TVA la 

incasare arata ca, in forma sa actuala, acesta dezavantajeaza 

majoritatea IMM-urilor. Vezi din ce domenii sunt cele mai 

afectate firme. 

Conform unei analize realizate de R&M Audit Contabilitate, in 

topul pericolelor care au aparut pentru firmele mici si mijlocii 

se afla: 

- lipsa de predictibilitate a cash-flow-ului,  

- sincopele de lichiditate generate de plata aleatorie a TVA-ului, 

 - pierderea contractelor comerciale cu clientii care sunt companii mari si prefera sa lucreze cu firme 

care aplica regimul traditional de TVA.  

In ianuarie si februarie, valoarea TVA care a trebuit platita (la incasare) a fost extrem de redusa, caci 

celor mai multe dintre IMM-urilor nu li se achitasera atat de repede facturile emise si deci nu trebuiau sa 

plateasca taxa pe valoarea adaugata aferenta.  

"In martie insa, multe dintre facturi au fost achitate, iar IMM-urile au avut primul varf de plata, cu sume 

de TVA care au trebuit sa fie platite statului pana la 25 aprilie. In luna mai, va veni cel de-al doilea varf al 

crizei de lichiditati pentru aceste firme, intrucat vor trebui sa achite TVA-ul aferent facturilor care nu le-

au fost platite in termen de 90 de zile si pentru care trebuie totusi sa achite taxa pe valoarea adaugata”, 

a aratat Mirela Serban, managing partner R&M Audit Contabilitate.  

„Luna februarie avand doar 28 de zile, cele 90 de zile s-au implinit in aprilie, asa incat cotele aferente vor 

trebui achitate pana la data de 25 mai. Astfel, o serie de IMM-uri, in special din sfera productiei si 

comertului, vor fi blocate partial sau total in ceea ce priveste desfasurarea activitatii lor in continuare si 

vor trebui sa aleaga intre a-si plati darile catre stat sau a le amana (platind penalitati) pentru a avea banii 

necesari continuarii activitatii", a adaugat Serban. 

 Astfel, pentru primele 5 luni ale anului, unei firme care aplica sistemul de TVA la incasare i-a fost 

imposibil sa previzioneze un cash-flow si sa isi planifice platile adiacente; avand in vedere cele doua 

varfuri de plati descrise anterior, lipsa de predictibilitate se va prelungi in lunile urmatoare, in functie de 

caren?ele de lichiditate generate.  



"Cele mai afectate de aceste aspecte sunt firmele de productie (care trebuie sa isi asigure un anumit 

flux de productie), cele din comert, multe firme de servicii etc. Cel mai putin afectate sunt companiile 

care presteaza anumite categorii de servicii pentru care nu este necesara aprovizionarea regulata cu 

materii, materiale si diferite produse; in aceasta categorie s-ar incadra firmele de software, arhitectura 

etc", a precizat Mirela Serban.  

Situatia firmelor de productie si de comert este cu atat mai grea cu cat cele care au cifra de afaceri sub 

65.000 euro au fost obligate de la 1 februarie sa treaca la regimul microintreprinderilor: astfel, acestea 

trebuie sa plateasca impozit pe venit si nu pe profit. In aprilie, acestea au trebuit sa achite catre stat 

inclusiv cota de impozit pe venit pe primul trimestru, fapt care a crescut inca o data varful de plati din 

luna precedenta.  

De la 1 ianuarie 2013, sistemul de TVA la incasare se aplica simultan cu sistemul de TVA clasic.  

 

Sistemul de plata a TVA la incasarea facturii este aplicat obligatoriu de firmele care au sediul in Romania 

si o cifra de afaceri sub 2,25 milioane lei. Orice firma din Romania isi poate deduce TVA-ul aferent 

facturilor emise de catre furnizorii care aplica acest sistem doar dupa ce plate?te facturile.  

 

"Daca la neajunsurile descrise anterior mai adaugam si faptul ca multe firme mari vor renunta la 

furnizorii 'mici' pentru a putea sa isi asigure deducerea instantanee a TVA-ului in regimul clasic, reiese 

clar ca acest an se va dovedi in final foarte greu pentru IMM-uri, iar aceste modificari fiscale, in loc sa le 

ajute si sa contribuie la stimularea cresterii economice, se vor dovedi o frana pentru acest segment", a 

aratat Mirela Serban. 
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Activitatea IMM-urilor ar putea fi blocata in mai, din cauza TVA la incasare - 

analiza 

Practica primelor patru luni de aplicare a sistemului de TVA la 

incasare arata ca, in forma sa actuala, acesta dezavantajeaza 

majoritatea IMM-urilor.  

In topul pericolelor care au aparut pentru firmele mici si mijlocii 

se afla lipsa de predictibilitate a cash-flow-ului, sincopele de 

lichiditate generate de plata aleatorie a TVA-ului, precum si 

pierderea contractelor comerciale cu clientii care sunt companii mari si prefera sa lucreze cu firme care 

aplica regimul traditional de TVA, potrivit unei analize realizate de R&M Audit Contabilitate. 

 

In ianuarie si februarie, valoarea TVA care a trebuit platita (la incasare) a fost extrem de redusa, pentru 

ca celor mai multe dintre IMM-urilor nu li se achitasera atat de repede facturile emise si deci nu 

trebuiau sa plateasca taxa pe valoarea adaugata aferenta.  

"In martie insa, multe dintre facturi au fost achitate, iar IMM-urile au avut primul varf de plata, cu sume 

de TVA care au trebuit sa fie platite statului pana la 25 aprilie. In luna mai, va veni cel de-al doilea varf al 

crizei de lichiditati pentru aceste firme, intrucat vor trebui sa achite TVA-ul aferent facturilor care nu le-

au fost platite in termen de 90 de zile si pentru care trebuie totusi sa achite taxa pe valoarea adaugata. 

Luna februarie avand doar 28 de zile, cele 90 de zile s-au implinit in aprilie, asa incat cotele aferente vor 

trebui achitate pana la data de 25 mai.  

Astfel, o serie de IMM-uri, in special din sfera productiei si comertului, vor fi blocate partial sau total in 

ceea ce priveste desfasurarea activitatii lor in continuare si vor trebui sa aleaga intre a-si plati darile 

catre stat sau a le amana (platind penalitati) pentru a avea banii necesari continuarii activitatii", a aratat 

Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate. 

Astfel, pentru primele cinci luni ale anului, unei firme care aplica sistemul de TVA la incasare i-a fost 

imposibil sa previzioneze un cash-flow si sa isi planifice platile adiacente; avand in vedere cele doua 

varfuri de plati descrise anterior, lipsa de predictibilitate se va prelungi in lunile urmatoare, in functie de 

carentele de lichiditate generate.  

Firmele de productie vor suferi cel mai mult 

 

 



"Cele mai afectate de aceste aspecte sunt firmele de productie (care trebuie sa isi asigure un anumit flux 

de productie), cele din comert, multe firme de servicii etc. Cel mai putin afectate sunt companiile care 

presteaza anumite categorii de servicii pentru care nu este necesara aprovizionarea regulata cu materii, 

materiale si diferite produse; in aceasta categorie s-ar incadra firmele de software, arhitectura etc", a 

precizat Mirela Serban.  

Situatia firmelor de productie si de comert este cu atat mai grea cu cat cele care au cifra de afaceri sub 

65.000 euro au fost obligate de la 1 februarie sa treaca la regimul microintreprinderilor: astfel, acestea 

trebuie sa plateasca impozit pe venit si nu pe profit. In aprilie, acestea au trebuit sa achite catre stat 

inclusiv cota de impozit pe venit pe primul trimestru, fapt care a crescut inca o data varful de plati din 

luna precedenta. 

 De la 1 ianuarie 2013, sistemul de TVA la incasare se aplica simultan cu sistemul de TVA clasic. Sistemul 

de plata a TVA la incasarea facturii este aplicat obligatoriu de firmele care au sediul in Romania si o cifra 

de afaceri sub 2,25 milioane lei. Orice firma din Romania isi poate deduce TVA-ul aferent facturilor 

emise de catre furnizorii care aplica acest sistem doar dupa ce plateste facturile.  

 

"Daca la neajunsurile descrise anterior mai adaugam si faptul ca multe firme mari vor renunta la 

furnizorii 'mici' pentru a putea sa isi asigure deducerea instantanee a TVA-ului in regimul clasic, reiese 

clar ca acest an se va dovedi in final foarte greu pentru IMM-uri, iar aceste modificari fiscale, in loc sa le 

ajute si sa contribuie la stimularea cresterii economice, se vor dovedi o frana pentru acest segment", a 

aratat Mirela Serban. 
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În luna mai IMM se vor confrunta cu o criză de lichidităţi generată de sistemul 

TVA la încasare 

În forma sa actuală, sistemul TVA la încasare dezavantajează majoritatea IMM-urilor, arată o analiză a 

primelor patru luni de aplicare a sistemului de TVA la încasare realizată de R&M Audit Contabilitate. În 

topul pericolelor care au apărut pentru firmele mici şi mijlocii se află lipsa de predictibilitate a cash-flow-

ului, sincopele de lichiditate generate de plata aleatorie a TVA-ului, precum şi pierderea contractelor 

comerciale cu clienţii care sunt companii mari şi preferă să lucreze cu firme care aplică regimul 

tradiţional de TVA. 

În ianuarie şi februarie, valoarea TVA care a trebuit plătită la încasare a fost extrem de redusă, căci celor 

mai multe dintre IMM-urilor nu li se achitaseră atât de repede facturile emise şi deci nu trebuiau să 

plătească taxa pe valoarea adăugată aferentă. 

"În martie însă, multe dintre facturi au fost achitate, iar IMM-urile au avut primul vârf de plată, cu sume 

de TVA care au trebuit să fie plătite statului până la 25 aprilie. În luna mai, va veni cel de-al doilea vârf al 

crizei de lichidităţi pentru aceste firme, întrucât vor trebui să achite TVA-ul aferent facturilor care nu le-

au fost plătite în termen de 90 de zile şi pentru care trebuie totuşi să achite taxa pe valoarea adăugată. 

Luna februarie având doar 28 de zile, cele 90 de zile s-au împlinit în aprilie, aşa încât cotele aferente vor 

trebui achitate până la data de 25 mai. Astfel, o serie de IMM-uri, în special din sfera producţiei şi 

comerţului, vor fi blocate parţial sau total în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii lor în continuare şi 

vor trebui să aleagă între a-şi plăti dările către stat sau a le amâna (plătind penalităţi) pentru a avea banii 

necesari continuării activităţii", spune Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate. 

Astfel, pentru primele cinci luni ale anului, unei firme care aplică sistemul de TVA la încasare i-a fost 

imposibil să previzioneze un cash-flow şi să îşi planifice plăţile adiacente; având în vedere cele două 

vârfuri de plăţi descrise anterior, lipsa de predictibilitate se va prelungi în lunile următoare, în funcţie de 

carenţele de lichiditate generate. "Cele mai afectate de aceste aspecte sunt firmele de producţie (care 

trebuie să îşi asigure un anumit flux de producţie), cele din comerţ, multe firme de servicii etc. 

Cel mai puţin afectate sunt companiile care prestează anumite categorii de servicii pentru care nu este 

necesară aprovizionarea regulată cu materii, materiale şi diferite produse; în această categorie s-ar 

încadra firmele de software, arhitectură etc", a precizat Mirela Şerban. Situaţia firmelor de producţie şi 

de comerţ este cu atât mai grea cu cât cele care au cifra de afaceri sub 65.000 euro au fost obligate de la 

1 februarie să treacă la regimul microintreprinderilor: astfel, acestea trebuie să plătească impozit pe 

venit şi nu pe profit. În aprilie, acestea au trebuit să achite către stat inclusiv cota de impozit pe venit pe 

primul trimestru, fapt care a crescut încă o dată vârful de plăţi din luna precedentă. 



De la 1 ianuarie 2013, sistemul de TVA la încasare se aplică simultan cu sistemul de TVA clasic. Sistemul 

de plată a TVA la încasarea facturii este aplicat obligatoriu de firmele care au sediul în România şi o cifră 

de afaceri sub 2,25 milioane lei. Orice firmă din România îşi poate deduce TVA-ul aferent facturilor 

emise de către furnizorii care aplică acest sistem doar după ce plăteşte facturile. 

"Dacă la neajunsurile descrise anterior mai adăugăm şi faptul că multe firme mari vor renunţa la 

furnizorii "mici" pentru a putea să îşi asigure deducerea instantanee a TVA-ului în regimul clasic, reiese 

clar că acest an se va dovedi în final foarte greu pentru IMM-uri, iar aceste modificări fiscale, în loc să le 

ajute şi să contribuie la stimularea creşterii economice, se vor dovedi o frână pentru acest segment", a 

arătat Mirela Şerban. 
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TVA la încasare – vârf de plată în luna mai pentru IMMurile care nu au încasat 

facturile 

Practica primelor patru luni de aplicare a 

sistemului de TVA la încasare arată că, în forma sa 

actuală, acesta dezavantajează majoritatea IMM-

urilor. Conform unei analize realizate de R&M 

Audit Contabilitate, în topul pericolelor care au 

apărut pentru firmele mici şi mijlocii se află lipsa 

de predictibilitate a cash-flow-ului, sincopele de 

lichiditate generate de plata aleatorie a TVA-ului, 

precum şi pierderea contractelor comerciale cu 

clienţii care sunt companii mari şi preferă să 

lucreze cu firme care aplică regimul tradiţional de TVA. 

În ianuarie şi februarie, valoarea TVA care a trebuit plătită (la încasare) a fost extrem de redusă, căci 

celor mai multe dintre IMM-urilor nu li se achitaseră atât de repede facturile emise şi deci nu trebuiau să 

plătească taxa pe valoarea adăugată aferentă. 

„În martie însă, multe dintre facturi au fost achitate, iar IMM-urile au avut primul vârf de plată, cu sume 

de TVA care au trebuit să fie plătite statului până la 25 aprilie. În luna mai, va veni cel de-al doilea vârf al 

crizei de lichidităţi pentru aceste firme, întrucât vor trebui să achite TVA-ul aferent facturilor care nu le-

au fost plătite în termen de 90 de zile şi pentru care trebuie totuşi să achite taxa pe valoarea adăugată. 

Luna februarie având doar 28 de zile, cele 90 de zile s-au împlinit în aprilie, aşa încât cotele aferente vor 

trebui achitate până la data de 25 mai. Astfel, o serie de IMM-uri, în special din sfera producţiei şi 

comerţului, vor fi blocate parţial sau total în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii lor în continuare şi 

vor trebui să aleagă între a-şi plăti dările către stat sau a le amâna (plătind penalităţi) pentru a avea banii 

necesari continuării activităţii”, a arătat Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate. 

Astfel, pentru primele cinci luni ale anului, unei firme care aplică sistemul de TVA la încasare i-a fost 

imposibil să previzioneze un cash-flow şi să îşi planifice plăţile adiacente; având în vedere cele două 

vârfuri de plăţi descrise anterior, lipsa de predictibilitate se va prelungi în lunile următoare, în funcţie de 

carenţele de lichiditate generate. 

„Cele mai afectate de aceste aspecte sunt firmele de producţie (care trebuie să îşi asigure un anumit flux 

de producţie), cele din comerţ, multe firme de servicii etc. Cel mai puţin afectate sunt companiile care 

prestează anumite categorii de servicii pentru care nu este necesară aprovizionarea regulată cu materii, 



materiale şi diferite produse; în această categorie s-ar încadra firmele de software, arhitectură etc”, a 

precizat Mirela Şerban. 

Situaţia firmelor de producţie şi de comerţ este cu atât mai grea cu cât cele care au cifra de afaceri sub 

65.000 euro au fost obligate de la 1 februarie să treacă la regimul microintreprinderilor: astfel, acestea 

trebuie să plătească impozit pe venit şi nu pe profit. În aprilie, acestea au trebuit să achite către stat 

inclusiv cota de impozit pe venit pe primul trimestru, fapt care a crescut încă o dată vârful de plăţi din 

luna precedentă. 

De la 1 ianuarie 2013, sistemul de TVA la încasare se aplică simultan cu sistemul de TVA clasic. Sistemul 

de plată a TVA la încasarea facturii este aplicat obligatoriu de firmele care au sediul în România şi o cifră 

de afaceri sub 2,25 milioane lei. Orice firmă din România îşi poate deduce TVA-ul aferent facturilor 

emise de către furnizorii care aplică acest sistem doar după ce plăteşte facturile. 

„Dacă la neajunsurile descrise anterior mai adăugăm şi faptul că multe firme mari vor renunţa la 

furnizorii “mici” pentru a putea să îşi asigure deducerea instantanee a TVA-ului în regimul clasic, reiese 

clar că acest an se va dovedi în final foarte greu pentru IMM-uri, iar aceste modificări fiscale, în loc să le 

ajute şi să contribuie la stimularea creşterii economice, se vor dovedi o frână pentru acest segment”, a 

arătat Mirela Şerban. 
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IMM-urile au probleme din cauza sistemului de plata a TVA la incasare 

Practica primelor patru luni de aplicare a sistemului de TVA la 

incasare arata ca, in forma sa actuala, acesta dezavantajeaza 

majoritatea IMM-urilor. Conform unei analize realizate de R&M 

Audit Contabilitate, unul dintre liderii pietei de profil, in topul 

pericolelor care au aparut pentru firmele mici si mijlocii se afla 

lipsa de predictibilitate a cash-flow-ului, sincopele de lichiditate 

generate de plata aleatorie a TVA-ului, precum si pierderea 

contractelor comerciale cu clientii care sunt companii mari si prefera sa lucreze cu firme care aplica 

regimul traditional de TVA. 

In ianuarie si februarie, valoarea TVA care a trebuit platita (la incasare) a fost extrem de redusa, caci 

celor mai multe dintre IMM-urilor nu li se achitasera atat de repede facturile emise si deci nu trebuiau sa 

plateasca taxa pe valoarea adaugata aferenta. "In martie insa, multe dintre facturi au fost achitate, iar 

IMM-urile au avut primul varf de plata, cu sume de TVA care au trebuit sa fie platite statului pana la 25 

aprilie. In luna mai, va veni cel de-al doilea varf al crizei de lichiditati pentru aceste firme, intrucat vor 

trebui sa achite TVA-ul aferent facturilor care nu le-au fost platite in termen de 90 de zile si pentru care 

trebuie totusi sa achite taxa pe valoarea adaugata. Luna februarie avand doar 28 de zile, cele 90 de zile 

s-au implinit in aprilie, asa incat cotele aferente vor trebui achitate pana la data de 25 mai. Astfel, o serie 

de IMM-uri, in special din sfera productiei si comertului, vor fi blocate partial sau total in ceea ce 

priveste desfasurarea activitatii lor in continuare si vor trebui sa aleaga intre a-si plati darile catre stat 

sau a le amana (platind penalitati) pentru a avea banii necesari continuarii activitatii", a aratat Mirela 

Serban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate. 

Astfel, pentru primele 5 luni ale anului, unei firme care aplica sistemul de TVA la incasare i-a fost 

imposibil sa previzioneze un cash-flow si sa isi planifice platile adiacente; avand in vedere cele doua 

varfuri de plati descrise anterior, lipsa de predictibilitate se va prelungi in lunile urmatoare, in functie de 

carenele de lichiditate generate. "Cele mai afectate de aceste aspecte sunt firmele de productie (care 

trebuie sa isi asigure un anumit flux de productie), cele din comert, multe firme de servicii etc. Cel mai 

putin afectate sunt companiile care presteaza anumite categorii de servicii pentru care nu este necesara 

aprovizionarea regulata cu materii, materiale si diferite produse; in aceasta categorie s-ar incadra 

firmele de software, arhitectura etc", a precizat Mirela Serban. Situatia firmelor de productie si de 

comert este cu atat mai grea cu cat cele care au cifra de afaceri sub 65.000 Euro au fost obligate de la 1 

februarie sa treaca la regimul microintreprinderilor: astfel, acestea trebuie sa plateasca impozit pe venit 

si nu pe profit. In aprilie, acestea au trebuit sa achite catre stat inclusiv cota de impozit pe venit pe 

primul trimestru, fapt care a crescut inca o data varful de plati din luna precedenta.  



De la 1 ianuarie 2013, sistemul de TVA la incasare se aplica simultan cu sistemul de TVA clasic. Sistemul 

de plata a TVA la incasarea facturii este aplicat obligatoriu de firmele care au sediul in Romania si o cifra 

de afaceri sub 2,25 milioane lei. Orice firma din Romania isi poate deduce TVA-ul aferent facturilor 

emise de catre furnizorii care aplica acest sistem doar dupa ce plateste facturile.  

"Daca la neajunsurile descrise anterior mai adaugam si faptul ca multe firme mari vor renunta la 

furnizorii "mici" pentru a putea sa isi asigure deducerea instantanee a TVA-ului in regimul clasic, 

reiese clar ca acest an se va dovedi in final foarte greu pentru IMM-uri, iar aceste modificari fiscale, in 

loc sa le ajute si sa contribuie la stimularea cresterii economice, se vor dovedi o frana pentru acest 

segment", a aratat Mirela Serban. 
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TVA la incasare: In luna mai- "momentul adevarului" pentru IMM-uri 
Practica primelor patru luni de aplicare a sistemului de TVA la incasare arata ca, in forma sa actuala, 
acesta dezavantajeaza majoritatea IMM-urilor. Conform unei analize realizate de R&M Audit 
Contabilitate, unul dintre liderii pietei de profil, in topul pericolelor care au aparut pentru firmele mici si 
mijlocii se afla lipsa de predictibilitate a cash-flow-ului, sincopele de lichiditate generate de plata 
aleatorie a TVA-ului, precum si pierderea contractelor comerciale cu clientii care sunt companii mari si 
prefera sa lucreze cu firme care aplica regimul traditional de TVA. 
  
In ianuarie si februarie, valoarea TVA care a trebuit platita (la incasare) a fost extrem de redusa, caci 
celor mai multe dintre IMM-urilor nu li se achitasera atat de repede facturile emise si deci nu trebuiau sa 
plateasca taxa pe valoarea adaugata aferenta. "In martie insa, multe dintre facturi au fost achitate, iar 
IMM-urile au avut primul varf de plata, cu sume de TVA care au trebuit sa fie platite statului pana la 25 
aprilie. In luna mai, va veni cel de-al doilea varf al crizei de lichiditati pentru aceste firme, intrucat vor 
trebui sa achite TVA-ul aferent facturilor care nu le-au fost platite in termen de 90 de zile si pentru care 
trebuie totusi sa achite taxa pe valoarea adaugata. Luna februarie avand doar 28 de zile, cele 90 de zile 
s-au implinit in aprilie, asa incat cotele aferente vor trebui achitate pana la data de 25 mai. 
  
Astfel, o serie de IMM-uri, in special din sfera productiei si comertului, vor fi blocate partial sau total in 
ceea ce priveste desfasurarea activitatii lor in continuare si vor trebui sa aleaga intre a-si plati darile 
catre stat sau a le amana (platind penalitati) pentru a avea banii necesari continuarii activitatii", a aratat 
Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate. 
  
Astfel, pentru primele 5 luni ale anului, unei firme care aplica sistemul de TVA la incasare i-a fost 
imposibil sa previzioneze un cash-flow si sa isi planifice platile adiacente; avand in vedere cele doua 
varfuri de plati descrise anterior, lipsa de predictibilitate se va prelungi in lunile urmatoare, in functie de 
carentele de lichiditate generate. "Cele mai afectate de aceste aspecte sunt firmele de productie (care 
trebuie sa isi asigure un anumit flux de productie), cele din comert, multe firme de servicii etc. Cel mai 
putin afectate sunt companiile care presteaza anumite categorii de servicii pentru care nu este necesara 
aprovizionarea regulata cu materii, materiale si diferite produse; in aceasta categorie s-ar incadra 
firmele de software, arhitectura etc", a precizat Mirela Serban. Situatia firmelor de productie si de 
comert este cu atat mai grea cu cat cele care au cifra de afaceri sub 65.000 Euro au fost obligate de la 1 
februarie sa treaca la regimul microintreprinderilor: astfel, acestea trebuie sa plateasca impozit pe venit 
si nu pe profit. In aprilie, acestea au trebuit sa achite catre stat inclusiv cota de impozit pe venit pe 
primul trimestru, fapt care a crescut inca o data varful de plati din luna precedenta.  
  
De la 1 ianuarie 2013, sistemul de TVA la incasare se aplica simultan cu sistemul de TVA clasic. Sistemul 
de plata a TVA la incasarea facturii este aplicat obligatoriu de firmele care au sediul in Romania si o cifra 
de afaceri sub 2,25 milioane lei. Orice firma din Romania isi poate deduce TVA-ul aferent facturilor 
emise de catre furnizorii care aplica acest sistem doar dupa ce plateste facturile.  
  
  



  
"Daca la neajunsurile descrise anterior mai adaugam si faptul ca multe firme mari vor renunta la 
furnizorii "mici" pentru a putea sa isi asigure deducerea instantanee a TVA-ului in regimul clasic, reiese 
clar ca acest an se va dovedi in final foarte greu pentru IMM-uri, iar aceste modificari fiscale, in loc sa le 
ajute si sa contribuie la stimularea cresterii economice, se vor dovedi o frana pentru acest segment", a 
aratat Mirela Serban. 
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TVA la încasare! IMM-urile nu mai fac faţă plăților 

Plata TVA la încasare dezavantajează majoritatea IMM-urilor, iar în topul pericolelor care au apărut 

pentru firmele mici şi mijlocii se află lipsa de predictibilitate a cash-flow-ului, potrivit unei analize 

realizate de R&M Audit Contabilitate. 

De asemenea, IMM-urile se confruntă cu sincopele de 

lichiditate generate de plata aleatorie a TVA-ului, precum 

şi pierderea contractelor comerciale cu clienţii care sunt 

companii mari şi preferă să lucreze cu firme care aplică 

regimul tradiţional de TVA. 

Vârfuri de plată greu de gestionat 

În ianuarie şi februarie, valoarea TVA care a trebuit plătită 

(la încasare) a fost extrem de redusă, căci celor mai multe dintre IMM-urilor nu li se achitaseră atât de 

repede facturile emise şi deci nu trebuiau să plătească taxa pe valoarea adăugată aferentă.  

 

"În martie însă, multe dintre facturi au fost achitate, iar IMM-urile au avut primul vârf de plată, cu 

sume de TVA care au trebuit să fie plătite statului până la 25 aprilie. În luna mai, va veni cel de-al 

doilea vârf al crizei de lichidităţi pentru aceste firme, întrucât vor trebui să achite TVA-ul aferent 

facturilor care nu le-au fost plătite în termen de 90 de zile şi pentru care trebuie totuşi să achite taxa pe 

valoarea adăugată", a spus Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate.  

Aceasta a explicat că, luna februarie având doar 28 de zile, cele 90 de zile s-au împlinit în aprilie, aşa 

încât cotele aferente vor trebui achitate până la data de 25 mai.  

"Astfel, o serie de IMM-uri, în special din sfera producţiei şi comerţului, vor fi blocate parţial sau total 

în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii lor în continuare şi vor trebui să aleagă între a-şi plăti dările 

către stat sau a le amâna (plătind penalităţi) pentru a avea banii necesari continuării activităţii", a arătat 

Mirela Şerban. 

Cele mai afectate, firmele din comerţ 

"Cele mai afectate de aceste aspecte sunt firmele de producţie (care trebuie să îşi asigure un anumit 

flux de producţie), cele din comerţ, multe firme de servicii etc. Cel mai puţin afectate sunt companiile 

care prestează anumite categorii de servicii pentru care nu este necesară aprovizionarea regulată cu 



materii, materiale şi diferite produse; în această categorie s-ar încadra firmele de software, arhitectură 

etc", a precizat Mirela Şerban. 

Situaţia firmelor de producţie şi de comerţ este cu atât mai grea cu cât cele care au cifra de afaceri sub 

65.000 euro au fost obligate de la 1 februarie să treacă la regimul microintreprinderilor: astfel, acestea 

trebuie să plătească impozit pe venit şi nu pe profit. 

În aprilie, acestea au trebuit să achite către stat inclusiv cota de impozit pe venit pe primul trimestru, 

fapt care a crescut încă o dată vârful de plăţi din luna precedentă.  

"Dacă la neajunsurile descrise anterior mai adăugăm şi faptul că multe firme mari vor renunţa la 

furnizorii "mici" pentru a putea să îşi asigure deducerea instantanee a TVA-ului în regimul clasic, 

reiese clar că acest an se va dovedi în final foarte greu pentru IMM-uri, iar aceste modificări fiscale, în 

loc să le ajute şi să contribuie la stimularea creşterii economice, se vor dovedi o frână pentru acest 

segment", a arătat Mirela Şerban. 
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TVA la încasare - momentul adevărului 

Primul vârf de plată din 25 aprilie, urmat de „scadenţa” celor 90 de zile, de pe decontul din luna mai

 

Practica primelor patru luni de aplicare a sistemului de TVA la încasare arată că, în forma sa actuală, 

acesta dezavantajează majoritatea IMM-urilor. Conform unei analize realizate de R&M Audit 

Contabilitate, citate de Capital, în topul pericolelor care au apărut pentru firmele mici şi mijlocii se află 

lipsa de predictibilitate a cash-flow-ului, sincopele de lichiditate generate de plata aleatorie a TVA-ului, 

precum şi pierderea contractelor comerciale cu clienţii care sunt companii mari şi preferă să lucreze cu 

firme care aplică regimul tradiţional de TVA. 

 

În ianuarie şi februarie, valoarea TVA care a trebuit plătită (la încasare) a fost extrem de redusă, căci 

celor mai multe dintre IMM-urilor nu li se achitaseră atât de repede facturile emise şi deci nu trebuiau să 

plătească taxa pe valoarea adăugată aferentă. „În martie însă, multe dintre facturi au fost achitate, iar 

IMM-urile au avut primul vârf de plată, cu sume de TVA care au trebuit să fie plătite statului până la 25 

aprilie. În luna mai, va veni cel de-al doilea vârf al crizei de lichidităţi pentru aceste firme, întrucât vor 

trebui să achite TVA-ul aferent facturilor care nu le-au fost plătite în termen de 90 de zile şi pentru care 

trebuie totuşi să achite taxa pe valoarea adăugată. Luna februarie având doar 28 de zile, cele 90 de zile 

s-au împlinit în aprilie, aşa încât cotele aferente vor trebui achitate până la data de 25 mai. Astfel, o serie 

de IMM-uri, în special din sfera producţiei şi comerţului, vor fi blocate parţial sau total în ceea ce 

priveşte desfăşurarea activităţii lor în continuare şi vor trebui să aleagă între a-şi plăti dările către stat 

sau a le amâna (plătind penalităţi) pentru a avea banii necesari continuării activităţii”, a arătat Mirela 

Şerban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate.  
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Luna mai, momentul adevarului pentru IMM-uri – TVA la incasare 

Practica primelor patru luni de aplicare a sistemului de TVA la incasare arata ca, in forma sa actuala, 

acesta dezavantajeaza majoritatea IMM-urilor. Conform unei analize realizate de R&M Audit 

Contabilitate, in topul pericolelor care au aparut pentru firmele mici si mijlocii se afla lipsa de 

predictibilitate a cash-flow-ului, sincopele de lichiditate generate de plata aleatorie a TVA-ului, precum si 

pierderea contractelor comerciale cu clientii care sunt companii mari si prefera sa lucreze cu firme care 

aplica regimul traditional de TVA. 

In ianuarie si februarie, valoarea TVA care a trebuit platita (la incasare) a fost extrem de redusa, caci 

celor mai multe dintre IMM-urilor nu li se achitasera atat de repede facturile emise si deci nu trebuiau sa 

plateasca taxa pe valoarea adaugata aferenta. “In martie insa, multe dintre facturi au fost achitate, iar 

IMM-urile au avut primul varf de plata, cu sume de TVA care au trebuit sa fie platite statului pana la 25 

aprilie. In luna mai, va veni cel de-al doilea varf al crizei de lichiditati pentru aceste firme, intrucat vor 

trebui sa achite TVA-ul aferent facturilor care nu le-au fost platite in termen de 90 de zile si pentru care 

trebuie totusi sa achite taxa pe valoarea adaugata. 

Luna februarie avand doar 28 de zile, cele 90 de zile s-au implinit in aprilie, asa incat cotele aferente vor 

trebui achitate pana la data de 25 mai. Astfel, o serie de IMM-uri, in special din sfera productiei si 

comertului, vor fi blocate partial sau total in ceea ce priveste desfasurarea activitatii lor in continuare si 

vor trebui sa aleaga intre a-si plati darile catre stat sau a le amana (platind penalitati) pentru a avea banii 

necesari continuarii activitatii”, a aratat Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate. 

Astfel, pentru primele 5 luni ale anului, unei firme care aplica sistemul de TVA la incasare i-a fost 

imposibil sa previzioneze un cash-flow si sa isi planifice platile adiacente; avand in vedere cele doua 

varfuri de plati descrise anterior, lipsa de predictibilitate se va prelungi in lunile urmatoare, in functie de 

carentele de lichiditate generate. 

 

Cele mai afectate de aceste aspecte sunt firmele de productie (care trebuie sa isi asigure un anumit flux 

de productie), cele din comert, multe firme de servicii etc. Cel mai putin afectate sunt companiile care 

presteaza anumite categorii de servicii pentru care nu este necesara aprovizionarea regulata cu materii, 

materiale si diferite produse 

 

De la 1 ianuarie 2013, sistemul de TVA la incasare se aplica simultan cu sistemul de TVA clasic. Sistemul 

de plata a TVA la incasarea facturii este aplicat obligatoriu de firmele care au sediul in Romania si o cifra 



de afaceri sub 2,25 milioane lei. Orice firma din Romania isi poate deduce TVA-ul aferent facturilor 

emise de catre furnizorii care aplica acest sistem doar dupa ce plateste facturile. 
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TVA la incasare, momentul adevarului: IMM-uri blocate total sau partial 

Practica primelor patru luni de aplicare a sistemului de TVA la incasare arata ca, in forma sa actuala, 

acesta dezavantajeaza majoritatea IMM-urilor. Vezi din ce domenii sunt cele mai afectate firme. 

 

Conform unei analize realizate de R&M Audit Contabilitate, in topul pericolelor care au aparut pentru 

firmele mici si mijlocii se afla:- lipsa de predictibilitate a cash-flow-ului,  

- sincopele de lichiditate generate de plata aleatorie a TVA-ului,  

 

- pierderea contractelor comerciale cu clientii care sunt companii mari si prefera sa lucreze cu firme care 

aplica regimul traditional de TVA. 

In ianuarie si februarie, valoarea TVA care a trebuit platita (la incasare) a fost extrem de redusa, caci 

celor mai multe dintre IMM-urilor nu li se achitasera atat de repede facturile emise si deci nu trebuiau sa 

plateasca taxa pe valoarea adaugata aferenta.  

"In martie insa, multe dintre facturi au fost achitate, iar IMM-urile au avut primul varf de plata, cu sume 

de TVA care au trebuit sa fie platite statului pana la 25 aprilie. In luna mai, va veni cel de-al doilea varf al 

crizei de lichiditati pentru aceste firme, intrucat vor trebui sa achite TVA-ul aferent facturilor care nu le-

au fost platite in termen de 90 de zile si pentru care trebuie totusi sa achite taxa pe valoarea adaugata”, 

a aratat Mirela Serban, managing partner R&M Audit Contabilitate.  

„Luna februarie avand doar 28 de zile, cele 90 de zile s-au implinit in aprilie, asa incat cotele aferente vor 

trebui achitate pana la data de 25 mai. Astfel, o serie de IMM-uri, in special din sfera productiei si 

comertului, vor fi blocate partial sau total in ceea ce priveste desfasurarea activitatii lor in continuare si 

vor trebui sa aleaga intre a-si plati darile catre stat sau a le amana (platind penalitati) pentru a avea banii 

necesari continuarii activitatii", a adaugat Serban.  

Astfel, pentru primele 5 luni ale anului, unei firme care aplica sistemul de TVA la incasare i-a fost 

imposibil sa previzioneze un cash-flow si sa isi planifice platile adiacente; avand in vedere cele doua 

varfuri de plati descrise anterior, lipsa de predictibilitate se va prelungi in lunile urmatoare, in functie de 

caren?ele de lichiditate generate.  



"Cele mai afectate de aceste aspecte sunt firmele de productie (care trebuie sa isi asigure un anumit 

flux de productie), cele din comert, multe firme de servicii etc. Cel mai putin afectate sunt companiile 

care presteaza anumite categorii de servicii pentru care nu este necesara aprovizionarea regulata cu 

materii, materiale si diferite produse; in aceasta categorie s-ar incadra firmele de software, arhitectura 

etc", a precizat Mirela Serban.  

Situatia firmelor de productie si de comert este cu atat mai grea cu cat cele care au cifra de afaceri sub 

65.000 euro au fost obligate de la 1 februarie sa treaca la regimul microintreprinderilor: astfel, acestea 

trebuie sa plateasca impozit pe venit si nu pe profit. In aprilie, acestea au trebuit sa achite catre stat 

inclusiv cota de impozit pe venit pe primul trimestru, fapt care a crescut inca o data varful de plati din 

luna precedenta.  

De la 1 ianuarie 2013, sistemul de TVA la incasare se aplica simultan cu sistemul de TVA clasic.  

Sistemul de plata a TVA la incasarea facturii este aplicat obligatoriu de firmele care au sediul in Romania 

si o cifra de afaceri sub 2,25 milioane lei. Orice firma din Romania isi poate deduce TVA-ul aferent 

facturilor emise de catre furnizorii care aplica acest sistem doar dupa ce plate?te facturile.  

"Daca la neajunsurile descrise anterior mai adaugam si faptul ca multe firme mari vor renunta la 

furnizorii 'mici' pentru a putea sa isi asigure deducerea instantanee a TVA-ului in regimul clasic, reiese 

clar ca acest an se va dovedi in final foarte greu pentru IMM-uri, iar aceste modificari fiscale, in loc sa le 

ajute si sa contribuie la stimularea cresterii economice, se vor dovedi o frana pentru acest segment", a 

aratat Mirela Serban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


