DOMENIU: COD FISCAL

T A X focus

SUBIECT: TVA 9%

nr. 39/28 iulie 2016
1. Conform acestui ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale se aplică cota redusă de TVA de 9%
următoarelor produse:
-

îngrășăminte (coduri NC 3101 00 00 - 3105 90 80)

-

pesticide (coduri NC 3808 91, 3808 92, 3808 93, 3808 99 10)

-

semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării
(coduri NC 0601, 0602, 0701 10 00, 0703 10 11, 0712 90 11, 0713 10 10,
0712 33 10, 1001 11 00, 1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004 10 00,
1005 10, 1006 10 10, 1007 10, 1008 21 00, 1201 10 00, 1020 30 00, 1204
00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10,
1207 91 10, 1207 99 20, 1209)

Codul NC reprezintă poziția tarifară, subpoziția tarifară sau codul tarifar,
prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987
privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (art. 266
alin. (1) pct. 9 Cod fiscal).

CUPRINS
Ordinul
ministrului
finanțelor
publice și al ministrului agriculturii
și
dezvoltării
rurale
nr.
1155/868/2016 privind aplicarea
cotei reduse de TVA de 9% pentru
livrarea de îngrășăminte și de
pesticide utilizate în agricultură,
semințe și alte produse agricole
destinate
însămânțării
sau
plantării,
precum
și
pentru
prestările de servicii de tipul celor
specifice utilzate în sectorul
agricol, publicat în Monitorul
Oficial nr. 572 din 28 iulie 2016
*intrare în vigoare: 1 august 2016.

2. Ordinul prevede în anexă și serviciile prestate în sectorul agricol pentru
care se aplică cota de TVA de 9% (fertilizat, arat, discuit sau grăpat, pregătit
pat germinativ, semănat sau plantat, tăvălugit, stropit, prăfuit, tratate semințe,
recoltat sau disclocat culturi, colectare și balotare material vegetal, tocat
resturi vegetale, prășit culturi, realizare rigole, nivelat, rărit, cost, greblat,
însilozare și depozitare furaje, desfundat teren, săpat gropi pentru plantare,
tocat coarde și crengi, colectare, sortare, condiționare, etichetare legume și
fructe, curățare vegetație, supraînsămânțare, dezinsecție, dezinfecție, tuns oi,
sortare, marcare și ambalare ouă, decolmatat).
Ordinul intră în vigoare de la 1 august 2016, data de la care se aplică cota
redusă de 9%.
Atenție!
Cota redusă de TVA se aplică livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii
pentru care faptul generator are loc după data de 1 august 2016, inclusiv.

NOTĂ
Această publicaţie are un scop pur
informativ. Prin urmare, nu ne asumăm
nicio responsabilitate pentru eventualele
pierderi rezultate ca urmare a acţiunilor
întreprinse pe baza informaţiilor conţinute
de aceasta publicaţie. Vă recomandăm să
luați decizii numai după consultarea unui
specialist.
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