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În acest număr: 

TVA de 5% pentru servicii de restaurant și catering: 
Instrucțiunile de aplicare clarifică 

Instrucțiunile de aplicare unitară încearcă să clarifice diferența - din perspectiva 

cotei de TVA aplicabile (9% sau 5%) - dintre o prestare de servicii de restaurant 
și catering și o livrare de bunuri. Deși instrucțiunile oferă câteva exemple,  este 
necesară efectuarea unei analize calitative a întregii operațiuni pentru încadrarea 
corectă a operațiunilor și rămân în continuare unele aspecte incerte, după cum 
vom explica în acest alert. 

Salariul de bază minim brut pe țară, majorat și diferențiat în 
funcție de studii, de la 1 ianuarie 2019 

Salariul de bază minim brut pe țară va fi majorat și va avea valori diferențiate în 
funcție de nivelul de studii, începând cu 1 ianuarie 2019, conform Hotărârii de 
Guvern nr. 937/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 1045 din 10.12.2018. 
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Cota redusă de TVA 5% pentru serviciile de restaurant și 
catering – Instrucțiuni de aplicare unitară 

Cota redusă de TVA 5% pentru prestarea de servicii de restaurant și catering, cu 
excepţia băuturilor alcoolice altele decât berea “la draft”, se aplică începând cu 1 

noiembrie 2018. 

În lipsa unor norme clare de aplicare la momentul implementării, mediul de 
afaceri a ridicat întrebări privind “granița” dintre cota redusă de 9% (aplicabilă 
livrărilor de alimente) și cota redusă de TVA de 5% (aplicabilă prestărilor de 
servicii de restaurant și catering).      

Prin urmare, au fost aprobate aceste instrucțiuni care oferă cateva exemple 
menite să clarifice diferența dintre o prestare de servicii de restaurant și 
catering și o livrare de bunuri: 

• Livrările de produse alimentare și/sau băuturi în cadrul restaurantelor din 
mall, pizzeriilor, hipermarketurilor, autoservirilor, mese festive, festivaluri 

care sunt însoțite de servicii conexe suficiente cum ar fi: zonă de servire 
cu mese și scaune, servicii de debarasare și curățare a meselor vor fi 
considerate prestări de servicii, fiind aplicabilă cota redusă de 5% 

 
• Livrările de produse alimentare și/sau băuturi la rulotă/ stand fast-food, 

livrarea mesei de pranz sau în cadrul unei școli fără vreun alt serviciu 
conex vor fi considerate livrări de bunuri, fiind aplicabilă cota redusă de 
9%. 

Astfel, pentru încadrarea din perspectiva TVA a unei operațiuni drept livrare de 
bun sau prestare de servicii de restaurant și catering trebuie efectuată o analiză 
calitativă a întregii operațiuni din care să reiasă dacă elementele de prestare de 

servicii care precedă și însoțesc livrarea alimentelor sunt sau nu preponderente. 

Cu toate acestea, deși prin aceste instrucțiuni sunt date exemple pentru a 
clarifica încadrarea corectă a operațiunilor, în practică, încă există situații unde 
modificarea cotei de TVA de la 9% la 5% este pusă sub semnul întrebării. 

Astfel, pentru o aplicare corectă a cotei de TVA, recomandăm celor ce activează 

în acest domeniu să implementeze proceduri interne (pentru partea de servicii 
menționată anterior) și să instruiască personalul pentru aplicarea cotei corecte 
de TVA.  

În cazurile unde exemplele din instrucțiuni nu sunt edificatoare, recomandăm o 
analiza a modului de operare raportat și la jurisprudența europeană aplicabilă, 

precum și obținerea unei confirmări oficiale cu privire la cota de TVA aplicabilă în 
cazul specific. 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 
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Salariul de bază minim brut pe țară, majorat și diferențiat în 
funcție de studii, de la 1 ianuarie 2019 

Principalele reglementări cuprinse în Hotărârea de Guvern nr.937/2018: 

• Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la suma 

de 2.080 lei lunar, fără a include sporuri și alte adaosuri, pentru un program 
normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 
lei/oră. 

Prin urmare, a fost clarificat faptul că, începând cu data intrării în vigoare a 
HG nr. 937/2018, salariul de bază minim brut pe țară nu va mai putea conține 

alte sporuri/adaosuri, acestea urmând să fie acordate de către angajator în 
plus și separat de salariul de bază minim brut pe țară.  

• Pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii 
superioare, cu vechime în muncă de cel puțin 1 an în domeniul studiilor 
superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care nu va 

include sporuri și alte adaosuri, este de 2.350 de lei, pentru un program 
normal de lucru în medie de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 
14,044 lei/oră. 

Modul de formulare al normei legale generează un echivoc cu privire la cazurile 
în care este obligatorie acordarea unui salariu de bază minim brut pe țară 

majorat, în considerarea nivelului de studii al salariaților, întrucât nu stabilește 
cu suficientă claritate că angajatorii datorează un salariu de bază minim brut pe 
țară majorat numai în condițiile în care legea impune cerința studiilor superioare 
pentru ocuparea anumitor posturi.    

Pentru mai multe detalii vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Gabriela Ilie 
Managing Associate   
+40 744 474 622   
ailie@reff-associates.ro  

 
 

Ana-Maria Vlăsceanu 
Senior Associate  
+40 726 215 083   
avlasceanu@reff-associates.ro  



  Tax & Legal Weekly Alert: 10 – 14 decembrie 2018 | 4 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie, 

rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și 

independente. DTTL (numit în continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală 
a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre. 

 

Deloitte furnizează clienților din sectorul public ș i privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță 
financiară ș i de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii adiacente. Patru din c inci companii prezente în Fortune Global 500® sunt 

c lienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări ș i teritorii, ofe rind resurse 
internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe 

despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook 
sau LinkedIn. 

Reff ș i Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesie i 
de avocat, ș i reprezintă rețeaua de societăti de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. P entru o descriere a servic iilor de asistență 

juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal. 
 

A cest Alert este furnizat cu titlu orientativ ș i nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați  consultanță 

fis cală/juridică de specialitate înainte de a  întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document. 
 

A ceastă publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele membre sau afiliate (numite împreună 

Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa 
într-un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. N icio entitate a Deloitte Network nu 

va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta publicație. 
 

© 2018. P entru mai multe detalii, contactați Deloitte România 

http://www.deloitte.com/ro/despre
https://www.facebook.com/DeloitteRomania/
https://www.linkedin.com/company/deloitte-romania?trk=top_nav_home
http://www.deloitte.com/deloittelegal

