
 
Referat de aprobare a proiectului de ordin al preşedintelui Agentiei Naționale de 
Administrare Fiscală privind stabilirea operaţiunilor care dau dreptul la debitarea 

contului de TVA 
 

 Prin Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, cu 
modificarile și completarile ulterioare, a fost stabilit faptul că persoanele impozabile şi 
instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, au 
obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA pentru încasarea şi plata 
TVA.  

De asemenea, potrivit art.9 alin. (1) lit. l) din actul normativ mai sus invocat, 
conturile de TVA ale persoanelor mai sus mentionate, se debitează și cu alte sume 
rezultate din operaţiuni care dau dreptul la debitarea contului, stabilite prin ordin al 
preşedintelui Agentiei Naționale de Administrare Fiscală. 

Față de prevederile legale mai sus invocate, în domeniul colectării creanțelor 
bugetare și a valorificării bunurilor, sumele rezultate din operaţiuni care dau dreptul la 
debitarea contului TVA, sunt cele generate de înființarea popririi și valorificarea 
bunurilor. 

Astfel, prin proiectul de act normativ supus aprobării, s-au reglementat 
operaţiunile care dau dreptul la debitarea contului de TVA, reprezentand: 

a) înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti, de către organele de 
executare silită competente;    

b)  înfiinţarea popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, de 
organele de executare silită competente; 

c)  înfiinţarea popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la 
autorităţi sau instituţii publice, de către organele de executare silită competente; 

d)  valorificarea bunurilor sechestrate/intrate, potrivit legii în proprietatea privata a 
statului, de către organele de executare silită competente şi cele de valorificare a 
bunurilor  intrate, potrivit legii în proprietatea privata a statului; 

e) alte situatii in care TVA aferenta achizitiilor de bunuri si/sau servicii a fost 
achitata de titular dintr-un alt cont decat un cont de TVA sau prin alte 
instrumente/mijloace de plata, acesta neavand obligatia efectuarii platii din contul de 
TVA. 

Faţă de cele de mai sus, s-a întocmit prezentul proiect de ordin al preşedintelui  
Agentiei Naționale de Administrare Fiscală privind stabilirea operaţiunilor care dau 
dreptul la debitarea contului de TVA, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl 
semnaţi. 

 

 


