
 

 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 
 
 

ORDIN  
privind stabilirea operaţiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA, cu acordul 

organului fiscal 
 
 

 

 În temeiul art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată 
a TVA, al art. 213, art. 230 alin. (3), art. 236 şi art. 247 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 
pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 11 alin. 
(3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi avand în vedere avizul 
conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. …....... din …............, 
           
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul  
     

ORDIN 
 

 Art. 1 – (1) Se stabilesc următoarele operaţiuni care dau dreptul la debitarea contului de 
TVA, cu acordul organului fiscal: 

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/confiscate, de către organele de executare silită şi 
cele de valorificare a bunurilor confiscate competente. 

 (2) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică în cazul persoanelor impozabile sau 
instituţiilor publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Pentru realizarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1), acordul organul fiscal central îl 
reprezintă: 

a) Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, pentru operaţiunea 
prevăzută la alin. (1) lit. a); 

b) Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, pentru 
operaţiunea prevăzută la alin. (1) lit. b); 

c) Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la 
autorităţi sau instituţii publice, pentru operaţiunea prevăzută la alin. (1) lit. c); 

d) Acordul pentru debitarea contului de TVA, prevăzut în Anexa care face parte integrantă 
din prezentul ordin, pentru operaţiunea prevăzuta la alin. (1) lit. d). 



 

 (4) Acordul prevăzut la alin. (3) lit. d) se emite şi se comunică persoanelor impozabile de 
către organul fiscal central, ori de câte ori acesta stabileşte preţul de valorificare a bunurilor 
mobile/imobile. 

(5) Sumele rezultate din operaţiunile prevăzute la alin. (1) sunt virate de instituţiile de 
credit/unităţile de Trezorerie a Statului, în baza acordului emis de organul fiscal central, prevăzut 
la alin. (3), în contul indicat în acesta.  

(6) Pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), acordul emis de organul fiscal 
central se comunică instituţiei de credit/unităţii de Trezorerie a Statului, însoţit de documentul de 
plată prin care se solicită virarea TVA-ului datorat debitorului, în baza relaţiilor comerciale 
existente între acesta şi terţul poprit sau autoritatea sau instituţia publică, după caz.  

(7) Pentru operaţiunea prevăzută la alin. (1) lit. d), acordul emis de organul fiscal central 
se comunică instituţiei de credit/unităţii de Trezorerie a Statului, însoţit de documentul de plată 
pentru virarea TVA-ului rezultat din valorificarea bunurilor, individualizat în acord. 
 (8) Structura competenta din cadrul organului fiscal central, pentru emiterea acordului 
prevăzut la alin.(3), este organul de executare silită prevăzut la art. 220 din Codul de procedură 
fiscală sau organul de valorificare a bunurilor confiscate prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor 
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, după caz. 

     Art. 2 – Direcţia generală executări silite cazuri speciale şi structurile teritoriale din cadrul 
acesteia, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale 
ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale teritoriale subordonate acestora vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 Art. 3 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emis la Bucureşti, la data de ................. 


