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Sumar: 

1. Lege nr. 275/27.12.2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 

privind plata defalcată a TVA („Legea de aprobare”) 

Noul sistem de plată defalcată a TVA 

Prin Buletinul Fiscal transmis în data de 4 septembrie 2017, am anunțat introducerea 

sistemului de plată defalcată a TVA prin Ordonanța Guvernului nr. 23/2017. După ce 

Ordonanța a parcurs și etapa aprobării în Parlament printr-o lege și Legea de aprobare nr. 

275/27.12.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial, sistemul de plată defalcată a TVA a 

suferit modificări majore – în sens pozitiv pentru cei mai mulți dintre contribuabili, așa cum 

vom arăta în continuare. 

Cum va funcționa sistemul de plată defalcată a TVA? 

Principalele coordonate ale sistemului de plată defalcată a TVA (schimbate față de forma 

inițială) sunt după cum urmează: 

• Aplicarea obligatorie de la 1 martie 2018 de către contribuabilii cu obligații fiscale 

reprezentând TVA restante la 31 decembrie 2017 și neachitate până la 31 ianuarie 

2018 (15.000 lei – mari contribuabili; 10.000 lei – contribuabili mijlocii; 5.000 lei – 

alți contribuabili - cu excepția debitelor a căror executare silită este suspendată 

conform Codului de Procedură Fiscală) și de către contribuabilii în insolvență; 

• Aplicarea obligatorie, începând cu data de 1 a celei de a doua luni următoare 

împlinirii termenului de 60 de zile de la scadență, pentru contribuabilii care 

înregistrează obligații fiscale restante reprezentând TVA în timpul anului (a se 

vedea plafoanele menționate mai sus) și, respectiv, începând cu data de 1 a lunii 

următoare pentru contribuabilii care au intrat sub incidența legislației privind 

insolvența; 

• Aplicarea opțională la cererea contribuabililor – beneficiul fiind, începând cu 1 

ianuarie 2018, o reducere de 5% a impozitului pe profit/pe veniturile 

microîntreprinderilor. În acest caz, ieșirea din sistem se poate face la sfârșitul 
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anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care au început să aplice 

plata defalcată a TVA; 

• Contribuabilii neînregistrați în scopuri de TVA nu vor trebui să facă plăți defalcate 

către furnizori. Pentru contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA care nu 

efectuează plata defalcată către furnizorii înscriși în sistem, penalitatea este de 

0,06% pe zi din suma netransferată în contul special de TVA, până la remedierea 

situației. Verificarea furnizorilor în ceea ce privește aplicarea sistemului de plată 

defalcată a TVA se poate efectua interogând Registrul publicat pe site-ul ANAF;  

• Debitarea conturilor de TVA se va face fără aprobarea ANAF, aceasta fiind una din 

cele mai mari surprize ale noii modalități de funcționare a sistemului. Din lista 

operațiunilor de debitare și creditare a contului de TVA au fost excluse operațiunile 

de decontare între membrii grupului fiscal unic; 

• Virarea în contul de TVA propriu a sumelor încasate prin card, numerar și substitute 

de numerar trebuie efectuată în termen 30 de zile (în loc de 7 zile); 

• Penalitățile pentru erori / nerespectarea anumitor prevederi (e.g. neplata în/din 

contul de TVA) au fost în general reduse, fiind eliminată amenda de 50% din TVA 

plătită eronat (această amendă se mai aplică într-o singură situație, respectiv la 

debitarea conturilor de TVA în alte condiții decât cele permise și dacă eroarea nu 

este remediată în termen de 30 de zile). În noua formă, penalitățile sunt în principal 

de 0,06% pe zi, iar în unele situații, dacă nu se remediază eroarea în 30 de zile, se 

aplică o amendă de 10% din suma de TVA; 

• Alte vești bune sunt: plățile parțiale pot urma alocările stipulate în contract/ordin 

de plată, dacă este cazul, iar plățile prin intermediar, plățile în natură, 

compensările, plățile în numerar, card, substitute de numerar, conturi de garanții 

sau escrow și operațiunile de finanțare de instituții de credit/IFN prin preluarea 

creanțelor au fost excluse de la aplicarea sistemului. 
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Editori 

Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este divizia de consultanță fiscală a Țuca Zbârcea & 

Asociații, organizată ca o structură societară de sine stătătoare cu o echipă formată din 

consultanți fiscali autorizați, având o vastă experiență în domeniu. Serviciile oferite 

acoperă: planificarea tranzacțiilor, consultanță fiscală operațională, structuri de 

eficientizare (scheme de optimizare fiscală), analize fiscale și audit, audituri ale 

autorităților fiscale și soluționarea litigiilor (inclusiv combaterea riscurilor și a eventualului 

impact al unor litigii de lungă durată cu autoritățile fiscale), conformare și reprezentare 

fiscală, precum și stabilirea prețurilor de transfer.  

Experții fiscali din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. colaborează îndeaproape cu 

avocații firmei cu experiență în gestionarea diverselor problematici de procedură și 

contencios fiscal, asistând și reprezentând clienți dintr-o varietate de industrii cu privire la 

toate tipurile de taxe, obligații fiscale, facilități fiscale ori contribuții de orice natură la 

bugetele de stat. Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este societate membră a A.R.S.I.T. – 

Asociația pentru Reformarea Sistemului de Impozite și Taxe.  

 

 

  

 

 

Alexandru Cristea 

Tax Partner 

+4 037 413 61 15 

alexandru.cristea@tuca.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8 

America House, Aripa de Vest, et. 8 

Sector 1, 011141, Bucureşti, România 

T + 4 021 204 88 90 

F + 4 021 204 88 99 

E office@tuca.ro 

www.tuca.ro/tax 

Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă fiscală cu caracter definitiv, care se va 

solicita conform fiecărei probleme în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Fiscal, vă rugăm să 

contactaţi consultantul sus-menţionat. 
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