
Reducere % TVA de la 20% la 19%
01 ianuarie 2017

Reducerea %TVA de la 20% la 19% se aplica de la 01 ianuarie 2017.

In vederea implementarii trebuie creat anul 2017 si preluarea stocurilor 
initiale (acolo unde este cazul) pentru gestiunile de tip MAGAZIN care au 
evidenta stoc "cantitativ valoric".

Dupa preluarea stocului se va modifica noua cota de TVA in meniul 
"CONFIGURARE PROGRAM" >"SETARE % TVA"

De retinut faptul ca trebuie inlocuita cota de 20% cu noua cota de 19% 
pe aceiasi pozitie (pozitia trei) prin stergere si adaugare astfel incat sa 
coincida cu poza urmatoare >
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Dupa ce au fost urmati pasii de mai sus se va proceda la modificarea 
efectiva a cotelor de TVA , astfel :

Pentru gestiuni de tip depozit :

Se actioneaza butonul <<Modificare %TVA din 20% in 19% pentru 
gestiuni de tip depozit>> de pe ecranul principal al programului. Acesta este 
accesibil numai in luna ianuarie 2017.
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Dupa actionare butonului "CONFRIM" va aparea urmatorul mesej :

In cazul acesta a fost inlocuita cota de TVA de 20% pentru toate 
produsele din nomenclator din toate gestiunile de tip depozit cu noua cota de 
19%, celelalte cote de TVA ramanand neschimbate.

Pentru gestiuni de tip magazin :

In aplicatiile de contabilitate ArtSoft preturile de vanzare magazin nu 
se modifica si se micsoreaza TVA neexigibil cu valoarea calculata prin 
reducerea %TVA de la 20 % la 19% si se creste adaosul comercial cu 
aceeasi valoare.

Exemplu :
La 31 decembrie 2016, pretul de vanzare in magazin pentru un produs 

este 12.00 lei (%TVA = 20%).
Pretul de vanzare la 01 ianuarie este tot de 12.00 lei (dar %TVA = 

19%).
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Se determina TVA neexigibil aferent pretului de vanzare 12.00 lei (TVA 
20%) :

12.00 * 20 / 120 = 2.00 lei

Se determina TVA neexigibil aferent pretului de vanzare 12.00 lei (TVA 
19%) :

12.00 * 19 / 119 = 1.92 lei

Se observa o diminuare a TVA neexigibil de 2.00-1.92=0.08 lei, 
valoare cu care creste adaosul comercial.

Notele contabile sunt :

371 = 371 12.00 lei
371 = 378   0.08 lei
371 = 4428 -0.08 lei

S-a optat pentru aceasta varianta, deoarece debitul si creditul lui 371 
din nota contabila se
verifica cu balanta de stoc :
debit (intrare) = 12.00 lei
credit (iesire) = 12.00 lei

Practic, pentru gestiunea de tip magazin se va genera un NIR 
MODIFICARE PRET (cantitativ valoric sau valoric, dupa caz), pe fiecare 
gestiune in parte.
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OBS.  DATA NIRULUI TREBUIE SA FIE OBLIGATORIU 01.01.2017, 
FIIND SINGURA DATA IN CARE SE POATE MODIFICA STOCUL 
(indiferent de faptul ca este sau nu zi lucratoare).

Prin adaugare se selecteazxa numarul , data si gestiunea magazinului 
pe care se va face modificarea, urmand a fi completat continutul prin 
actionarea butonului >
Modificari TVA20%>19%.

Se va deschide nomenclatorul de la magazinul respectiv iar pe 
coloana STOC va fi preluata cantitatea existenta . 
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Prin actionarea butonului 

programul va modifica in tot nomenclatorul magazinului cota de 20% cu 19% 
si va genera un NIR Modificare Pret cantitativ valoric pentru toate pozitiile ce 
au stoc.

Operatiunea poate dura functie de numarul produselor aflate in stoc si 
in nomenclatorul de produse. Daca operatiunea a fost efectuata cu succes 
vor aparea pe ecran urmatoarele  mesaje  :
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Din acest moment tot stocul a fost modificat si se va regasi cu cota de 
19% in loc de 20%.

De retinut faptul ca in nomenclator toate produselor care au avut cota 
TVA de 20%vor fi acum cu cota de 19% iar pentru a putea opera pe anii 
anteriori cu cota de 20%, trebuie inlocuita cota "Trei" din configurare program 
cu valoarea veche de 20% in mod invers de cum a fost modificat la inceputul 
documentatiei.

Se va lista NIRUL MODIFICARE DE PRET care va fi documentul 
justificativ pentru trecerea la TVA de 19% pentru magazin.

OBS. Pentru versiunea de ContART nota contabila va fi listata tot din 
acest submeniu si introdusa manual la note contabile in luna Ianuarie 2017.

Pentru versiunea ContARTSQL  nota contabila va fi generata automat 
.
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