
Ghid pentru ajustare la noua cota TVA de 19% 
 

Va anuntam ca incepand cu 1 ianuarie 2017 cota standard de TVA a scazut de la                
20% la 19%. Asadar, daca ati folosit pana acum cota standard de TVA de 20%, va trebui                 
acum sa adaptati programul Smart Bill pentru folosirea cotei TVA de 19%.  
 
Trebuie sa faceti o actualizare la versiunea 2.1.9 a programului dumneavoastra 
 

- Salvati din program baza de date a firmei dumneavoastra. Fisierul cu extensia “sbf” este              
foarte important. Pastrati-l intr-un loc sigur in calculatorul dumneavoastra, de exemplu pe            
desktop. Daca aveti mai multe firme, repetati salvarea pentru fiecare firma in parte. 

 
- Inchideti programul si descarcati apoi din link-urile de mai jos noua versiune 2.1.9 

pentru programul dumneavoastra 
 
     Pentru Gestiune Plus 2.1.9 descarcati aici si pentru Gestiune Magazin 2.1.9 descarcati aici. 

 
- Instalati versiunea de program descarcata, porniti programul si apoi restaurati baza de 

date pe care ati salvat-o la inceput.  Acum sunteti gata sa faceti actualizarea de cota 
TVA. 

 

 
- Tineti cont ca la finalul actualizarii versiunii de program si a cotelor de TVA, daca e 

cazul, puteti dezinstala vechea versiune a programului.  

http://gestiune-stocuri.ro/media/installere/219/Instalare%20Smart%20Bill%20Gestiune%20Plus.exe
http://gestiune-stocuri.ro/media/installere/219/Instalare%20Smart%20Bill%20Gestiune%20Magazin.exe


Cum modificati cota de TVA de 20% in 19% 
 
Pasul 1: Verificati ca s-a adaugat cota TVA de 19% 
 

Mergeti in meniul de Configurare > Emitere documente > Cote TVA.  
Verificati ca s-a adaugat cota de TVA de 19% si setati-o apoi ca implicita, in locul valorii                 

de 20%. Este important sa tineti cont ca doar cota de 20% se transforma in 19%. Celelalte cote                  
de TVA pe care, eventual, le folositi, raman neschimbate.  
 
Pasul 2: NUMAI PENTRU GESTIUNILE DE TIP MAGAZIN 
 

Aveti 2 variante de schimbare a TVA-ului:  
varianta 1 - cand pastrati preturile finale (cu TVA) neschimbate sau  
varianta 2 - cand scadeti preturile finale proportional cu scaderea de TVA.  
Urmati doar una dintre cele 2 variante! 

 
Varianta 1 - Cand vreti sa pastrati doar preturile finale (cu TVA) neschimbate 
 
1. Trebuie sa generati un Proces verbal de modificare de preturi, pentru fiecare gestiune de Tip                
Magazin pe care veti schimba cota de 20% in cota de 19%. Faceti asta de la Operatiuni >                  
Modificare de pret. 
 
2. In dialogul de modificare pret, selectati mai intai gestiunea de tip Magazin dorita. Apoi bifati                
sub “Adauga toate produsele”, iar in caseta de Adaos (%) puneti “0”. La final apasati “Adauga”.  

Important de mentionat : daca, de exemplu, aveti produse cu cota 20% si cota 9%,               
selectand 20% pentru modificare, doar acele produse vor avea schimbari la TVA.  
 

 



3. Toate produsele de pe gestiune sunt adaugate in lista. Acum se activeaza optiunea              
“Modificare cota TVA de la …” si trebuie sa bifati deasupra tabelului . Selectati cota produselor                
pe care le modificati si, in dreapta, cota noua pentru acele produse, apoi apasati Aplica. Veti                
vedea ca in tabel se recalculeaza TVA-ul, doar la produsele care au acea cota. La final apasati                 
“Spre finalizare Modificare pret”. 
 
4. Acum aveti produsele adaugate in lista. Bifati ”Modificare cota TVA”. Selectati cotele dorite si               
apasati pe Aplica. Verificati datele in tabel, apoi la final apasati pe ”Spre finalizare Modificare               
pret”. 
 

 
 
5. La final rezulta documentul dorit, Procesul verbal de modificare de preturi pentru gestiunea              
respectiva. 
 

 



 
 
Varianta 2 - Daca vreti sa scadeti preturile finale proportional cu scaderea de TVA 
 
1. Trebuie sa generati un Proces verbal de modificare de preturi, pentru fiecare gestiune de Tip                
Magazin pe care veti schimba cota de 20% in cota de 19%. Faceti asta de la Operatiuni >                  
Modificare de pret. 
 
 
2. In dialogul de modificare pret, selectati mai intai gestiunea de tip Magazin dorita. Apoi, daca                
aveti toate produsele din gestiune cu cota TVA de 20%, bifati “Adauga toate produsele”, iar la                
Adaos (%) puneti “-0.83”. 

Daca insa aveti si produse cu alte cote TVA, diferite de 20% , va trebui sa folositi optiunea                  
de “Adauga produsele individual” si sa alegeti doar produsele care au cota de 20%. La fiecare                
va trebui sa scrieti la “Adaos” valoarea de “-0.83”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Verificati acum coloana “Pret nou”. Din cauza calculelor, unele produse s-ar putea sa nu se fi                 
rotunjit asa cum doriti. Folosesti pentru aceste produse butonul individual de “Modifica”, pentru             
a face rotunjirile de pret. 
 

 
 
4. Operati modificarile scriind in fereastra de Editare articol direct pretul, nu adaosul. Apasati              
apoi butonul de modifica 
 

 



5. La final, cand vedeti ca toate preturile noi sunt in regula, apasati pe butonul “Spre finalizare                 
Modificare pret”. Acum preturile sunt modificate si apare documentul de Proces verbal de             
modificare de preturi pentru gestiunea in cauza. 
 

 
6. Mergeti acum la ultimul pas, actualizarea cotelor in nomenclatorul de produse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasul 3 - pentru toate tipurile de gestiune  
Schimbarea in nomenclatorul de produse, pentru urmatoarele emiteri 
 
1. Din nomenclatorul de produse, folositi butonul de “% Modifica cota TVA” si alegeti              
schimbarile dorite din dialogul care apare. 
 2. La final, apasati butonul “Modifica” si, in nomenclator, veti vedea imediat cotele actualizate. 
 

 


