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CONDIŢII DE EXERCITARE A DREPTULUI DE DEDUCERE  
PENTRU PERSOANA IMPOZABILĂ CU REGIM MIXT  

Cristian MARINESCU  
 

Persoana impozabilă cu regim mixt este persoana impozabilă care realizează sau urmează să 
realizeze atât operaţiuni care dau drept de deducere, cât şi operaţiuni care nu dau drept de deducere1. 

Persoană impozabilă cu regim mixt poate fi şi o persoană parţial impozabilă atunci când aceasta 
desfăşoară activităţi în calitate de persoană impozabilă din care rezultă atât operaţiuni cu drept de 
deducere, cât şi operaţiuni fără drept de deducere. 

Persoana parţial impozabilă este definită, conform Codului fiscal, ca fiind acea persoană care reali-
zează atât operaţiuni pentru care nu are calitatea de persoană impozabilă2, cât şi operaţiuni pentru care 
are calitatea de persoană impozabilă. 

 
Dreptul de deducere al unei persoane cu regim mixt se determină astfel: 

 Dacă TVA este aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii destinate exclusiv desfăşurării de ope-
raţiuni care permit exercitarea dreptului de deducere, atunci această TVA este deductibilă integral. 

 Dacă TVA este aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii destinate exclusiv desfăşurării de ope-
raţiuni care nu dau drept de deducere, atunci această TVA nu este deductibilă integral. 

 În cazul în care destinaţia bunurilor şi serviciilor achiziţionate nu este cunoscută, respectiv dacă 
acestea vor fi utilizate pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere sau pentru operaţiuni 
care nu dau drept de deducere sau pentru care nu se poate determina proporţia în care vor fi utilizate 
(pentru operaţiuni care dau drept de deducere şi operaţiuni care nu dau drept de deducere), TVA aferentă 
se deduce pe bază de pro-rată. 

 
      
 
 
 
 
 
 
      

Se exclud din calculul pro-ratei următoarele: 
 valoarea oricărei livrări de bunuri de capital care au fost utilizate de persoana impozabilă în 

activitatea sa economică; 
 valoarea oricăror livrări de bunuri sau prestări de servicii către sine efectuate de persoana 

impozabilă şi prevăzute la art. 128 alin. (4) Cod fiscal şi la art. 129 alin. (4) Cod fiscal, precum şi a 
transferului prevăzut la art. 128 alin. (10) Cod fiscal; 

 valoarea operaţiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a) şi b) Cod fiscal, precum şi a opera-
ţiunilor imobiliare, altele decât cele prevăzute la lit. a), în măsura în care acestea sunt accesorii activităţii 
principale. 

 
Pro-rata definitivă şi pro-rata aplicabilă provizoriu 

 Pro-rata definitivă se determină anual, procentual şi se rotunjeşte până la cifra unităţilor ime-
diat următoare. 

 Pro-rata aplicabilă provizoriu este: 
o Pro-rata definitivă, determinată pentru anul precedent; 
o Pro-rata estimată pe baza operaţiunilor preconizate a fi realizate în timpul anului calendaristic 

curent. Aceasta se calculează în următoarele cazuri: 

                                                 
1  Legea nr. 571/22.12.2003 privind Codul fiscal (M.O. nr. 927/23.12.2003), cu modificările şi completările ulterioare. A 

se vedea art. 147 alin. (1). 
2  În conformitate cu art. 127 din Legea nr. 571/22.12.2003 privind Codul fiscal. 

Suma totală a livrărilor de bunuri şi 
prestărilor de servicii care permit 

exercitarea dreptului de deducere 

Suma totală a livrărilor de bunuri şi 
prestărilor de servicii 

Pro-rata = 
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 în cazul unei persoane impozabile nou-înregistrate – trebuie comunicată cel mai târziu până la 
data la care persoana impozabilă trebuie să depună primul său decont de taxă; 

 în cazul persoanelor impozabile pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în 
totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent. Trebuie comunicată organului 
fiscal competent, la începutul fiecărui an fiscal, cel mai târziu până la data de 25 ianuarie inclusiv. 

Astfel, taxa de dedus într-un an calendaristic se poate determina: 
 provizoriu - prin înmulţirea valorii taxei deductibile pentru fiecare perioadă fiscală din acel an 

calendaristic cu pro-rata provizorie, determinată pentru anul respective; 
 definitiv - prin înmulţirea sumei totale a taxei deductibile din anul calendaristic respectiv cu 

pro-rata definitivă, determinată pentru anul respectiv. 
 
Ajustarea taxei dedusă provizoriu 
La sfârşitul anului, persoanele impozabile cu regim mixt trebuie să ajusteze taxa dedusă provizoriu 

astfel: din taxa de dedus determinată definitiv se scade taxa dedusă într-un an determinată provizoriu, 
iar rezultatul, în plus sau în minus, după caz, se înscrie în rândul de regularizări din decontul de taxă, 
prevăzut la art. 156 alin. (2) Cod fiscal, aferent ultimei perioade fiscale a anului, sau în decontul de taxă 
aferent ultimei perioade fiscale a persoanei impozabile, în cazul anulării înregistrării acesteia. 

În ceea ce priveşte taxa de dedus aferentă bunurilor de capital, ajustarea se face astfel: 
 prima deducere se determină pe baza pro-ratei provizorie, pentru anul în care ia naştere 

dreptul de deducere. La finele anului, deducerea se ajustează în baza pro-ratei definitive. Această primă 
ajustare se efectuează asupra valorii totale a taxei deduse iniţial; 

 ajustările ulterioare iau în considerare o cincime (1/5), pentru bunurile mobile, sau o douăzeci-
me (1/20), pentru bunurile imobile, după cum urmează: 

- taxa deductibilă iniţială se împarte la 5 sau la 20; 
- rezultatul calculului efectuat mai sus se înmulţeşte cu pro-rata definitivă, aferentă fiecăruia dintre 

următorii 4 sau 19 ani; 
- taxa dedusă iniţial în primul an, conform pro-ratei definitive, se împarte la 5 sau la 20; 
- rezultatele calculelor efectuate mai sus se compară, iar diferenţa în plus sau în minus reprezintă 

ajustarea de efectuat, care se înscrie în rândul de regularizări din decontul de taxă, aferent ultimei 
perioade fiscale a anului. 

 
Exemple privind modul de calcul al pro-ratei şi al ajustărilor de TVA 
 
Exemplul 1 
O societate comercială înregistrează în anul 2008 următoarea situaţie: 
- vânzări de mărfuri la intern = 200.000 lei (operaţiune taxabilă cu drept de deducere) 
- vânzări de mărfuri în SUA = 100.000 lei (export, deci operaţiune scutită cu drept de deducere) 
- vânzarea unui spaţiu comercial achiziţionat în anul 2006 = 200.000 lei (operaţiune scutită fără 

drept de deducere) 
Să se stabilească pro-rata şi TVA pentru care societatea are drept de deducere în anul 2008. 
 

Pro-rata = Suma totală a livrărilor de bunuri care permit exercitarea dreptului de deducere/Suma 
totală a livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii = (200.000 lei + 100.000 lei)/(200.000 lei + 100.000 lei 
+ 200.000 lei) * 100 = (300.000 lei/500.000 lei) * 100 = 60%.  

TVA ded. = (200.000 lei + 100.000 lei + 200.000 lei) * 19% * 60% = 57.000 lei. 
 

Exemplul 2 
O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA cumpără o clădire în aprilie 2008 pentru a o 

folosi pentru activităţi taxabile. Valoarea clădirii este de 238.000 lei, din care TVA 38.000 lei. În luna mai 
2009 persoana impozabilă vinde clădirea în regim de scutire. Să se determine perioada de ajustare a 
TVA şi TVA ajustată.  

 Perioada de ajustare: este de 20 ani3, respectiv aprilie 2008–mai 2027.  
                                                 
3 Conform art. 149 alin. (2) lit. b) Cod fiscal: ”[…] (2) Taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital, în condiţiile în 
care nu se aplică regulile privind livrarea către sine sau prestarea către sine, se ajustează, în situaţiile prevăzute la 
alin. (4) lit. a)-d): […] b) pe o perioadă de 20 de ani, pentru construcţia sau achiziţia unui bun imobil, precum şi 
pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, dacă valoarea fiecărei transformări sau modernizări este 
de cel puţin 20% din valoarea totală a bunului imobil astfel transformat sau modernizat.” 
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 TVA ajustată: TVA dedusă iniţial în momentul achiziţiei se ajustează o singură dată în favoa-
rea statului pentru perioada de ajustare rămasă, astfel4: 

- Pentru anul 2008 persoana impozabilă păstrează dreptul de deducere a TVA, deci va deduce: 
38.000 lei/20 = 1.900 lei. 

- Pentru perioada 2009–2027, TVA ajustată va fi de: 1.900 lei * 19 = 36.100 lei şi va fi considerată 
nedeductibilă în decontul de TVA aferentă ultimei perioade fiscale a anului 2009. 

 
Exemplul 3 
O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA cumpără un utilaj în septembrie 2007 în 

valoare de 35.700 lei, din care TVA = 5.700 lei şi deduce TVA la întreaga valoare. În august 2010, utilajul 
este casat. Să se determine perioada de ajustare a TVA şi TVA ajustată.  

 
 Perioada de ajustare: este de 5 ani5, respectiv septembrie 2007–august 2011.  
 TVA ajustată: TVA dedusă iniţial în momentul achiziţiei se ajustează o singură dată în favoa-

rea statului pentru perioada de ajustare rămasă, astfel: 
- Pentru perioada 2007–2010 persoana impozabilă păstrează dreptul de deducere a TVA, deci va 

deduce: 5.700 lei/5 * 3 = 1.140 lei * 3 = 3.420 lei. 
- Pentru perioada 2010–2011, TVA ajustată va fi de: 1.140 lei * 2 = 2.280 lei şi va fi considerată 

nedeductibilă în decontul de TVA aferentă ultimei perioade fiscale a anului 2009. 
 
Exemplul 4 
O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA deţine un hotel care a fost cumpărat în anul 

2007 pentru suma de 595.000 lei, pentru care s-a dedus TVA în valoare de 95.000 lei. În anul 2009, la 
parterul hotelului se amenajează un cazinou care ocupă 20% din suprafaţa clădirii. Să se determine peri-
oada de ajustare a TVA şi TVA ajustată.  

 
 Deoarece activitatea de jocuri de noroc este scutită de TVA fără drept de deducere6, persoana 

respectivă trebuie să ajusteze taxa dedusă iniţial, proporţional cu suprafaţa ocupată de cazinou, respec-
tiv 20%. 

 Perioada de ajustare este de 20 de ani, cu începere de la 1 ianuarie 2007 şi până la finele 
anului 2026. 

 Ajustarea trebuie să se efectueze anual pe perioada rămasă (2009–2026), deoarece ne aflăm 
în situaţia prevăzută la art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 3 Cod fiscal7, astfel: 95.000 lei/20 ani = 4.750 lei. 

- Pentru perioada 2007–2008 persoana impozabilă îşi va deduce integral TVA corespunzătoare 
acestei perioade, respectiv suma de: 4.750 lei * 2 ani = 9.500 lei. 

- Pentru perioada 2009–2026, taxa se ajustează astfel:   
 Pentru anul 2009: 4.750 lei * 20% = 950 lei. Această sumă se înscrie în decontul de TVA pentru 

ultima perioadă fiscală a anului 2009. 
 Pentru următorii ani până în anul 2026 se face acelaşi calcul. În situaţia în care partea alocată 

cazinoului de 20% din clădire se măreşte sau se micşorează, la calculul prevăzut mai sus se ţine cont de 
noul procent alocat activităţii fără drept de deducere.   

 Dacă se păstrează procentul de 20%, TVA ajustată pentru întreaga perioadă de ajustare 2009–
2026 va fi de: 4.750 lei * 20% * 18 ani = 17.100 lei. 
 

                                                 
4  Conform art. 149 alin. (5) lit. c) pct. 2 Cod fiscal: “[…] (5) Ajustarea taxei deductibile se efectuează astfel: […]       

c) pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. c) şi d), ajustarea se efectuează o singură dată pentru întreaga 
perioadă de ajustare rămasă, incluzând anul în care apare obligaţia ajustării, şi este de până la o cincime sau, 
după caz, o douăzecime pe an, astfel: […] 2. din valoarea taxei deduse iniţial, pentru cazurile prevăzute la alin. 
(4) lit. d).” 

5  Conform art. 149 alin. (2) lit. a) Cod fiscal: “[…] (2) Taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital, în condiţiile 
în care nu se aplică regulile privind livrarea către sine sau prestarea către sine, se ajustează, în situaţiile 
prevăzute la alin. (4) lit. a)-d): a) pe o perioadă de 5 ani, pentru bunurile de capital achiziţionate sau fabricate, 
altele decât cele prevăzute la lit. b).” 

6  Conform art. 141 alin. (2) lit. c) Cod fiscal. 
7  Conform art. 149 alin. (4) lit. a) Cod fiscal: “[…] (4) Ajustarea taxei deductibile prevăzute la alin. (1) lit. d) se 

efectuează: a) în situaţia în care bunul de capital este folosit de persoana impozabilă: […] 3. pentru realizarea de 
operaţiuni care dau drept de deducere a taxei într-o măsură diferită faţă de deducerea iniţială.” 
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Exemplul 5  
O persoană impozabilă cu regim mixt cumpără în august 2008 un utilaj în valoare de 11.900 lei, 

din care TVA 1.900 lei. Pro-rata provizorie pentru anul 2008 este 40%, iar cea definitivă calculată la 
sfârşitul anului 2008 este de 30%. Să se determine perioada de ajustare şi TVA ajustată ţinând cont de 
faptul că în anul 2009 pro-rata definitivă este de 20%, în anul 2010 este de 30%, în anul 2011 este de 
40% şi în anul 2012 este de 50%.  

Ne aflăm în situaţia în care apar modificări ale elementelor folosite la calculul taxei deduse, res-
pectiv în situaţia menţionată la art. 149 alin. (4) lit. b) Cod fiscal. În acest caz, ajustarea se efectuează 
în cadrul perioadei de ajustare pentru o cincime din taxa dedusă iniţial, pentru fiecare an în care apar 
modificări ale elementelor taxei deduse, conform art. 149 alin. (5) lit. b) Cod fiscal. 

 În luna august 2008, la momentul achiziţionării utilajului se calculează TVA de dedus pe bază 
de pro-rată provizorie (40%), astfel: 1.900 lei * 40% = 760 lei. La finele anului 2008 se calculează TVA 
de dedus pe bază de pro-rată definitivă (30%), astfel: 1.900 lei * 30% = 570 lei. Diferenţa de 190 lei (760 
– 570) între TVA dedusă pe bază de pro-rată provizorie şi TVA dedusă pe bază de pro-rată definitivă se 
înscrie în decontul din luna decembrie ca taxă nedeductibilă. 

 Pentru următorii 4 ani, respectiv pentru perioada 2009–2012, TVA de dedus se ajustează 
astfel: 

o TVA deductibilă se împarte la 5 şi se obţine TVA ded. anual: 1.900 lei/5 ani = 380 lei/an. 
o TVA efectiv dedusă în baza pro-ratei definitive pentru prima perioadă se împarte la 5: 570 lei/5 

= 114 lei. 
o TVA deductibilă determinată anual se va înmulţi cu pro-rata definitivă pentru fiecare an în parte 

din perioada următoare, apoi se compară TVA dedusă în baza pro-ratei definitive pentru prima perioadă. 
Diferenţa rezultată va constitui ajustarea deducerii fie în favoarea statului, fie a persoanei impozabile. 

 Ajustarea pentru anul 2009: 
o Pro-rata definitivă pentru anul 2009 este de 20%; 
o deducere autorizată: 380 lei * 20% = 76 lei; 
o deja dedus: 114 lei; 
o deducerea suplimentară permisă: 76 – 114 = – 38 lei, sumă în favoarea statului. 

 Ajustarea pentru anul 2010: 
o Pro-rata definitivă pentru anul 2010 este de 30%; 
o deducere autorizată: 380 lei* 30% = 114 lei; 
o deja dedus: 114 lei; 
o deducerea suplimentară permisă: 114 – 114 = 0 lei. 

 Ajustarea pentru anul 2011: 
o Pro-rata definitivă pentru anul 2011 este de 40%; 
o deducere autorizată: 380 lei * 40% = 152 lei; 
o deja dedus: 114 lei; 
o deducerea suplimentară permisă: 152 – 114 = 38 lei. 

 Ajustarea pentru anul 2012: 
o Pro-rata definitivă pentru anul 2012 este de 50%; 
o deducere autorizată: 380 lei* 50% = 190 lei; 
o deja dedus: 114 lei; 
o deducerea suplimentară permisă: 190 – 114 = 76 lei. 
 


