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ANEXA nr.1 
 
 

PROCEDURA DE GESTIONARE A REGISTRULUI PERSOANELOR C ARE APLIC Ă 
PLATA DEFALCAT Ă A TVA 

 
 

CAPITOLUL I - Dispozi ţii generale 
 

 1. Prezenta procedură se aplică pentru gestionarea Registrului persoanelor care aplică 
plata defalcată a TVA, respectiv pentru înscrierea/radierea persoanelor impozabile în/din 
registrul organizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în temeiul prevederilor 
Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.275/2017. 
 2. În sensul prezentei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele 
semnificații: 
 a) ordonanță - Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr.275/2017; 
 b) Cod fiscal - Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 c) Cod de procedură fiscală - Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 d) registru - Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, organizat de Agenția 
Națională de Administrare Fiscală și publicat pe site-ul agenției; 
 e) persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA - persoana definită la art. 266 alin. 
(1) pct. 21 din Codul fiscal, inclusiv instituția publică, înregistrată în scopuri de TVA conform 
art.316 din Codul fiscal; 
 f) organ fiscal competent - organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal 
persoana impozabilă ori în evidenţa căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi 
taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 35 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele impozabile care nu sunt 
stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, după caz; 
 g) compartiment de specialitate - compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării 
fiscale, din cadrul organului fiscal competent; 
 h) conducător al unităţii fiscale - directorul general al Direcţiei generale de administrare a 
marilor contribuabili, şeful administraţiei pentru contribuabilii mijlocii, şeful administraţiei 
judeţene a finanţelor publice, şeful administraţiei sectorului a finanţelor publice, din municipiul 
Bucureşti, şeful serviciului fiscal municipal, şeful serviciului fiscal orăşenesc, şeful biroului 
fiscal comunal sau şeful Administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul 
Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz; 

 i) conducător adjunct al unităţii fiscale - directorul general adjunct coordonator al 
activităţii de administrare a veniturilor statului din cadrul Direcţiei generale de administrare a 
marilor contribuabili, şeful administraţiei adjunct - colectare din cadrul administraţiei pentru 
contribuabilii mijlocii,  şeful administraţiei adjunct - colectare din cadrul administraţiei judeţene a 
finanţelor publice, şeful administraţiei adjunct - colectare din cadrul administraţiei sectorului a 
finanţelor publice, din municipiul Bucureşti, după caz. 
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 3. Înscrierea persoanelor impozabile în registru și radierea acestora din registru se 
realizează de către compartimentul de specialitate, cu ajutorul aplicației informatice, în condițiile 
prezentei proceduri. 
 4. Înscrierea persoanelor impozabile în registru se realizează ca urmare a notificărilor 
depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA (formularul 086) sau, din oficiu, 
în condițiile prevăzute în capitolul II din prezenta procedură. 
 5. Radierea persoanelor impozabile din registru se realizează ca urmare a notificărilor 
depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA (formularul 086), dacă acestea nu 
se află/nu se mai află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art.2 alin. (1) din ordonanță, sau din 
oficiu, în cazul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată, în 
condițiile prevăzute în capitolul III din prezenta procedură.   
 
 

CAPITOLUL II  - Înscrierea persoanelor impozabile în Registrul persoanelor care aplică 
plata defalcată a TVA 

 
A. Înscrierea în registru ca urmare a notificărilor depuse de persoanele impozabile 
 
A1. Înscrierea în registru a persoanelor impozabile care optează pentru aplicarea 
mecanismului de plată defalcată 
 6. Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 
316 din Codul fiscal pot opta pentru plata defalcată a TVA prin depunerea, la organul fiscal 
competent, a Notificării privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată 
a TVA (formular 086), având bifată căsuța corespunzătoare, potrivit art.2 alin.(2) din ordonanță. 
 7. Compartimentul de specialitate analizează informațiile înscrise în notificarea primită și 
verifică dacă persoana impozabilă este înregistrată în scopuri de TVA, conform art.316 din Codul 
fiscal. 
 8. Dacă persoana impozabilă nu este înregistrată în scopuri de TVA potrivit art.316 din 
Codul fiscal, organul fiscal înștiințează solicitantul privind neînscrierea în registru. 
     9. Dacă persoana impozabilă este înregistrată în scopuri de TVA potrivit art.316 din Codul 
fiscal, compartimentul de specialitate înscrie respectiva entitate în registru,  în termen de cel mult 
3 zile lucrătoare de la data depunerii notificării. Modul de aplicare al mecanismului, care se 
înscrie în registru, este ”opțional”. 
 
A2. Înscrierea în registru a persoanelor impozabile care intră sub incidența legislației 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după 31 decembrie 2017 și 
care notifică organului fiscal aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA 
 10. Persoanele înregistrate în scopuri de TVA care intră sub incidenţa legislaţiei naționale 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, după 31 decembrie 2017, care au 
obligaţia să notifice organului fiscal competent aplicarea plăţii defalcate a TVA, potrivit art.2 
alin.(6) din ordonanță, depun la organul fiscal competent Notificarea privind aplicarea/ renunțarea 
la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA (formular 086), având bifată căsuța 
corespunzătoare, până la data de 1 a lunii următoare celei în care au intrat sub incidenţa legislaţiei 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
  11. Compartimentul de specialitate analizează informațiile înscrise în notificarea primită și 
verifică dacă persoana impozabilă este înregistrată în scopuri de TVA, conform art.316 din Codul 
fiscal. 
 12. Dacă persoana impozabilă nu este înregistrată în scopuri de TVA potrivit art.316 din 
Codul fiscal, organul fiscal înștiințează solicitantul privind neînscrierea în registru. 
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     13. Dacă persoana impozabilă este înregistrată în scopuri de TVA potrivit art.316 din 
Codul fiscal, compartimentul de specialitate înscrie respectiva entitate în registru,  în termen de 
cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii notificării. Modul de aplicare al mecanismului, care 
se înscrie în registru public, este ”obligatoriu”. Dacă persoana impozabilă este deja înscrisă în 
registru, ca urmare a depunerii altei notificări privind aplicarea opțională a mecanismului sau ca 
urmare a înscrierii, din oficiu, de organul fiscal potrivit legii, compartimentul de specialitate 
modifică, după caz, informațiile înscrise în registru cu privire la modul de aplicare a 
mecanismului, cu specificarea datei de la care aplicarea mecanismului devine obligatorie în noile 
condiții. 

 
B. Înscrierea, din oficiu, în registru a persoanelor impozabile care îndeplinesc condițiile 
pentru aplicarea obligatorie a mecanismului de plată defalcată a TVA 
 
B1. Înscrierea în registru a persoanelor impozabile care, la data de 31 decembrie 2017 
înregistrează obligaţii fiscale restante, reprezentând TVA, neachitate până la data de 31 
ianuarie 2018 
 14. Persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie 2017 înregistrează obligaţii 
fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Codul de procedură fiscală, cu excepţia 
celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din același act normativ, în 
cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul 
contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligaţii nu sunt 
achitate până la data de 31 ianuarie 2018, sunt înscrise, din oficiu, în registru, potrivit art.2 alin.(1) 
lit.a) și alin.(8) lit.a) din ordonanță. 
 15. Până la data de 25 februarie 2018, compartimentul cu atribuții de colectare și executare 
silită din cadrul organului fiscal competent transmite compartimentului de specialitate lista, 
aprobată de conducătorul unității fiscale, cuprinzând persoanele impozabile înregistrate în scopuri 
de TVA conform art.316 din Codul fiscal, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art.2 alin.(1) 
lit.a) din ordonanță. 
 16. Compartimentul de specialitate înscrie în registru persoanele impozabile din lista 
primită, cu data de 1 martie 2018. Modul de aplicare al mecanismului, care se înscrie în registru 
public, este ”obligatoriu”. Dacă persoana impozabilă este deja înscrisă în registru, ca urmare a 
depunerii unei notificări privind aplicarea opțională a mecanismului sau ca urmare a înscrierii, din 
oficiu, de organul fiscal potrivit legii, compartimentul de specialitate modifică, după caz, 
informațiile înscrise în registru cu privire la modul de aplicare a mecanismului, cu specificarea 
datei de la care aplicarea mecanismului devine obligatorie în noile condiții. 
   
B2. Înscrierea în registru a persoanelor impozabile care, începând cu data de 1 ianuarie 
2018 înregistrează obligaţii fiscale restante, reprezentând TVA, neachitate  în termen de 60 
de zile lucrătoare de la scadenţă 
 17. Persoanele impozabile care, începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligaţii 
fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Codul de procedură fiscală, neachitate în 
termen de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă, cu excepţia celor a căror executare silită este 
suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 
de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei 
pentru restul contribuabililor, sunt înscrise, din oficiu, în registru, potrivit art.2 alin.(1) lit.b) și 
alin.(8) lit.b) din ordonanță. 
 18. Până la data de 25 a lunii următoare celei în care se împlinește termenul de 60 de zile 
lucrătoare de la scadență, compartimentul cu atribuții de colectare și executare silită din cadrul 
organului fiscal competent transmite compartimentului de specialitate lista, aprobată de 
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conducătorul unității fiscale, cuprinzând persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA 
conform art.316 din Codul fiscal, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art.2 alin.(1) lit.b) din 
ordonanță. 
 19. Compartimentul de specialitate înscrie în registru persoanele impozabile din lista 
primită, cu data de 1 a celei de-a doua luni următoare celei în care s-a împlinit termenul de 60 de 
zile lucrătoare de la scadență. Modul de aplicare al mecanismului, care se înscrie în registru 
public, este ”obligatoriu”. Dacă persoana impozabilă este deja înscrisă în registru, ca urmare a 
depunerii unei notificări privind aplicarea opțională a mecanismului sau ca urmare a înscrierii, din 
oficiu, de organul fiscal potrivit legii, compartimentul de specialitate modifică, după caz, 
informațiile înscrise în registru cu privire la modul de aplicare a mecanismului, cu specificarea 
datei de la care aplicarea mecanismului devine obligatorie în noile condiții. 
  
B3. Înscrierea în registru a persoanelor impozabile care se află sub incidența legislației 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență la data de 31 decembrie 2017 
 20. Persoanele impozabile care se află sub incidența legislației privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență la data de 31 decembrie 2017 sunt înscrise din oficiu, în 
registru, potrivit art.2 alin.(1) lit.c) și alin.(9) lit.a) din ordonanță. 
 21. Până la data de 25 februarie 2018, compartimentul cu atribuții de colectare și executare 
silită din cadrul organului fiscal competent transmite compartimentului de specialitate lista, 
aprobată de conducătorul unității fiscale, cuprinzând persoanele impozabile înregistrate în scopuri 
de TVA conform art.316 din Codul fiscal, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art.2 alin.(9) 
lit.a) din ordonanță. 
 22. Compartimentul de specialitate înscrie în registru persoanele impozabile din lista 
primită, cu data de 1 martie 2018. Modul de aplicare al mecanismului, care se înscrie în registru 
public, este ”obligatoriu”. Dacă persoana impozabilă este deja înscrisă în registru, ca urmare a 
depunerii unei notificări privind aplicarea opțională a mecanismului sau ca urmare a înscrierii, din 
oficiu, de organul fiscal potrivit legii, compartimentul de specialitate modifică, după caz, 
informațiile înscrise în registru cu privire la modul de aplicare a mecanismului, cu specificarea 
datei de la care aplicarea mecanismului devine obligatorie în noile condiții. 
   
B4. Înscrierea în registru a persoanelor impozabile care intr ă sub incidența legislației privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după 31 decembrie 2017, dar care nu au 
depus notificare în acest sens la organul fiscal competent 
 23. Persoanele impozabile care intră sub incidența legislației privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență, după 31 decembrie 2017, dar care nu au depus notificare 
în acest sens la organul fiscal competent, sunt înscrise din oficiu, în registru, potrivit art.2 alin.(1) 
lit.c) și alin.(9) lit.b) din ordonanță. 
 24. Compartimentul cu atribuții de colectare și executare silită, de îndată ce constată că o 
persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art.316 din Codul fiscal intră sub 
incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după 31 
decembrie 2017, transmite compartimentului de specialitate un referat motivat, semnat de 
conducătorul unității fiscale, privind înscrierea în registru. 
 25. Compartimentul de specialitate înscrie în registru persoanele impozabile pentru care s-
a primit referat, cu data de 1 a lunii următoare celei în care se constată că persoana impozabilă a 
intrat sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, dacă 
respectivele persoane impozabile nu au depus notificarea (formular 086) privind aplicarea plăţii 
defalcate a TVA. Modul de aplicare al mecanismului, care se înscrie în registru public, este 
”obligatoriu”. Dacă persoana impozabilă este deja înscrisă în registru, ca urmare a depunerii unei 
notificări privind aplicarea opțională a mecanismului sau ca urmare a înscrierii, din oficiu, de 
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organul fiscal potrivit legii, compartimentul de specialitate modifică, după caz, informațiile 
înscrise în registru cu privire la modul de aplicare a mecanismului, cu specificarea datei de la care 
aplicarea mecanismului devine obligatorie în noile condiții. 
 

 
CAPITOLUL III - Radierea persoanelor impozabile  

din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA 
 
A. Radierea din registru, ca urmare a notificărilor depuse de persoanele impozabile 
 
A1. Radierea din registru a persoanelor impozabile care au aplicat opțional mecanismul de 
plată defalcată a TVA și care renunță la aplicarea acestui mecanism  
 26. Persoanele impozabile care au aplicat opțional mecanismul de plată defalcată a TVA și 
care renunţă la aplicarea acestui mecanism depun la organul fiscal competent notificarea 
(formular 086), având bifată căsuța corespunzătoare, la sfârşitul anului fiscal, dar nu mai devreme 
de un an de la data la care au fost înscrişi în registru, potrivit art.2 alin.(10) din ordonanță. 
 27. Compartimentul de specialitate analizează informațiile înscrise în notificarea primită și 
verifică dacă notificarea a fost depusă în termenul legal prevăzut. 
 28. Dacă notificarea primită a fost depusă înainte de sfârșitul anului ori mai devreme de un 
an de la data la care persoana impozabilă a fost înscrisă în registru, compartimentul de specialitate 
întocmește Decizie privind constatarea neîndeplinirii condițiilor de renunțare la aplicarea 
mecanismului plății defalcate a TVA, potrivit modelului aprobat prin anexa nr.2. 
 29. Dacă notificarea primită este depusă în termenul legal prevăzut de ordonanță, 
compartimentul de specialitate solicită compartimentului cu atribuții de colectare și executare 
silită să verifice dacă persoana impozabilă îndeplinește condițiile pentru a putea fi radiată din 
registru, respectiv dacă nu se încadrează în niciuna din situațiile prevăzute la art.2 alin.(1) din 
ordonanță. 
 30. În situația în care compartimentul cu atribuții de colectare și executare silită constată 
că persoana impozabilă se regăsește în oricare dintre situațiile prevăzute la art.2 alin.(1) din 
ordonanță, transmite compartimentului de specialitate, în termen de maximum 4 zile lucrătoare de 
la data depunerii notificării, un referat motivat, aprobat de conducătorul unității fiscale, cu 
propunerea de respingere a notificării și de păstrare a persoanei impozabile înscrise în registru. 
 31. În baza referatului primit, compartimentul de specialitate întocmește Decizie privind 
constatarea neîndeplinirii condițiilor de renunțare la aplicarea mecanismului plății defalcate a 
TVA, potrivit modelului aprobat prin anexa nr.2. 
 32. Decizia se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de 
conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat 
postul de conducător adjunct. Decizia se înaintează, împreună cu documentaţia pe baza căreia a 
fost întocmită, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale. 
 33. Decizia se întocmeşte în două exemplare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de 
la data depunerii notificării, din care un exemplar, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, 
se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală. Al doilea exemplar 
al deciziei se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. 
 34. Împotriva deciziei se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de 
zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ. 
 35. În baza deciziei, compartimentul de specialitate înscrie în registru, la rubrica ”Modul 
de aplicare a mecanismului plății defalcate a TVA” sintagma ”obligatoriu”. 
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 36. În situația în care compartimentul cu atribuții de colectare și executare silită constată 
că persoana impozabilă nu se regăsește în niciuna dintre situațiile prevăzute la art.2 alin.(1) din 
ordonanță, transmite compartimentului de specialitate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de 
la data depunerii notificării, un referat motivat, aprobat de conducătorul unității fiscale, cu 
propunerea de radiere a persoanei impozabile din registru. 
 37. În baza referatului primit, compartimentul de specialitate radiază, de îndată, persoana 
impozabilă din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.  
 
A2. Radierea din registru a persoanelor impozabile care au aplicat obligatoriu mecanismul de 
plată defalcată a TVA, întrucât au înregistrat obligații fiscale reprezentând TVA restante și care 
renunță la aplicarea acestui mecanism 
 38. Persoanele impozabile care au aplicat obligatoriu mecanismul de plată defalcată a 
TVA, întrucât au înregistrat obligații fiscale reprezentând TVA restante și care renunţă la 
aplicarea acestui mecanism depun la organul fiscal competent notificarea (formular 086), având 
bifată căsuța corespunzătoare, după o perioadă de minimum 6 luni de la data în care nu se mai află 
în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art.2 alin. (1), potrivit art.2 alin.(11) din ordonanță. 
 39. Compartimentul de specialitate analizează informațiile înscrise în notificarea primită și 
solicită compartimentului cu atribuții de colectare și executare silită să verifice dacă persoana 
impozabilă se mai regăsește în situația care a generat înscrierea, obligatorie, în registru.  
 40. Compartimentul cu atribuții în domeniul colectării și executării silite verifică și dacă 
persoana impozabilă nu se regăsește în altă situație prevăzută la art.2 alin. (1) din ordonanță, 
precum și dacă a trecut o perioadă de 6 luni de la data la care persoana impozabilă nu se mai află 
în niciuna dintre aceste situaţii. 
 41. În situația în care compartimentul cu atribuții de colectare și executare silită constată 
că persoana impozabilă se regăsește încă în situația care a generat înscrierea în registru sau 
persoana impozabilă se regăsește în altă situație prevăzută la art.2 alin.(1) din ordonanță ori 
constată că notificarea nu a fost depusă după perioada legală prevăzută, transmite 
compartimentului de specialitate, în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data depunerii 
notificării, un referat motivat, aprobat de conducătorul unității fiscale, cu propunerea de 
respingere a notificării și de păstrare a persoanei impozabile înscrise în registru. 
 42. În baza referatului primit, compartimentul de specialitate întocmește Decizie privind 
constatarea neîndeplinirii condițiilor de renunțare la aplicarea mecanismului plății defalcate a 
TVA, potrivit modelului aprobat prin anexa nr.2. 
 43. Dispozițiile pct.32-34 și 36-37 sunt aplicabile în mod corespunzător. 
  
A3. Radierea din registru a persoanelor impozabile care au aplicat mecanismul de plată 
defalcată a TVA întrucât s-au aflat sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență și care renunță la aplicarea acestui mecanism 
 44. Persoanele impozabile care au aplicat obligatoriu mecanismul de plată defalcată a 
TVA, întrucât s-au aflat sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și 
de insolvență și care renunţă la aplicarea acestui mecanism, depun la organul fiscal competent 
notificarea (formular 086), având bifată căsuța corespunzătoare, după ieşirea de sub incidenţa 
legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dacă nu se mai află în 
niciuna dintre situaţiile prevăzute la art.2 alin. (1), potrivit art.2 alin.(12) din ordonanță. 
 45. Compartimentul de specialitate analizează informațiile înscrise în notificarea primită și 
solicită compartimentului cu atribuții de colectare și executare silită să verifice dacă persoana 
impozabilă se mai regăsește în situația care a generat înscrierea în registru.  
 46. Compartimentul cu atribuții în domeniul colectării și executării silite verifică și dacă 
persoana impozabilă nu se regăsește în altă situație prevăzută la art.2 alin. (1) din ordonanță. 
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 47. Dispozițiile pct.30-37 sunt aplicabile în mod corespunzător. 
 
B. Radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA 
 48. Ori de câte ori organul fiscal competent anulează înregistrarea în scopuri de TVA, 
potrivit art. 316 din Codul fiscal, a unei persoane impozabile înscrise în registru, în baza deciziei 
privind anularea înregistrării în scopuri de TVA radiază, din oficiu, respectiva persoană din acest 
registru. 
 49. Radierea, din oficiu, din registru se realizează cu data anulării înregistrării în scopuri 
de TVA. 
 
 

CAPITOLUL IV - Îndreptarea erorilor privind înscrie rea sau radierea în/din Registrul 
persoanelor care aplică plata defalcată a TVA 

 
 50. Când persoana impozabilă constată că a fost înscrisă/radiată în/din registru ca urmare a 
unei erori, aceasta depune la organul fiscal competent o cerere privind îndreptarea erorii. 
 51. Compartimentul de specialitate, după primirea cererii, verifică dacă înscrierea/radierea 
în/din registru s-a făcut urmare depunerii notificării de către respectiva persoană impozabilă sau 
ca urmare a listei/referatului primită/primit de la compartimentul cu atribuții de colectare și 
executare silită. 
 52. În situația în care înscrierea în registru s-a făcut ca urmare a notificării depuse de 
persoana impozabilă, radierea din registru se poate face în condițiile prevăzute de art.2 alin.(10) 
sau alin.(12), după caz, din ordonanță, potrivit prevederilor capitolului III Radierea persoanelor 
impozabile din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA. 
 53. În situația în care înscrierea/radierea în/din registru s-a făcut ca urmare a 
listei/referatului primită/primit de la compartimentul cu atribuții de colectare și executare silită, 
compartimentul de specialitate transmite cererea privind îndreptarea erorii către compartimentul 
cu atribuții de colectare și executare silită, în vederea analizei și formulării propunerii de 
soluționare. Propunerea de soluționare a cererii, prin care se propune îndreptarea erorii sau 
respingerea cererii, se transmite către compartimentul de specialitate sub forma unui referat 
motivat aprobat de conducătorul unității fiscale. 
 54. Referatul privind propunerea de îndreptare a erorii poate fi întocmit și de 
compartimentul de specialitate sau compartimentul cu atribuții de colectare și executare silită, din 
oficiu, când se constată că persoana impozabilă a fost înscrisă/radiată în/din registru ca urmare a 
unei erori. 
 55. În baza referatului întocmit potrivit pct.53 sau pct.54, care cuprinde propunerea de 
îndreptare a erorii și motivele de fapt şi de drept care stau la baza acestei propuneri, 
compartimentul de specialitate întocmește Decizia privind îndreptarea erorii privind 
înscrierea/radierea în/din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, potrivit 
modelului aprobat prin anexa nr.3, având bifată căsuța corespunzătoare situației de îndreptare a 
erorii. 
 56. În baza referatului întocmit potrivit pct.53, care cuprinde propunerea de respingere a 
cererii de îndreptare a erorii și motivele de fapt şi de drept care stau la baza acestei propuneri, 
compartimentul de specialitate întocmește Decizia privind îndreptarea erorii privind înscrierea/ 
radierea în/din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, potrivit modelului 
aprobat prin anexa nr.3, având bifată căsuța corespunzătoare situației de respingere a cererii de 
îndreptare a erorii. 
 57. Decizia întocmită potrivit pct.55 sau 56, după caz, se verifică şi se avizează de şeful 
compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în 
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structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Decizia se înaintează, 
împreună cu documentaţia pe baza căreia a fost întocmită, spre aprobare, conducătorului unităţii 
fiscale. 
 58. Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar, semnat numai de 
conducătorul unităţii fiscale, se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură 
fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. 
 59. Împotriva deciziei se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de 
zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ. 
 60. După emiterea Deciziei privind îndreptarea erorii privind înscrierea/radierea în/din 
Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, prin care se propune îndreptarea erorii, 
compartimentul de specialitate operează în registru efectele îndreptării erorii, după cum urmează: 
    a) în situaţia în care persoana impozabilă a fost înscrisă în registru ca urmare a unei erori, 
aceasta este radiată din registru, persoana păstrându-şi calitatea de persoană neînscrisă în registru 
inclusiv pe perioada cuprinsă între data înscrierii în registru şi data comunicării Deciziei privind 
îndreptarea erorii privind înscrierea/radierea în/din Registrul persoanelor care aplică plata 
defalcată a TVA; 
     b) în situaţia în care persoana impozabilă a fost radiată din registru ca urmare a unei erori, 
se menţine data înscrierii iniţiale, persoana impozabilă păstrându-şi calitatea de persoană înscrisă 
în registru inclusiv pe perioada cuprinsă între data radierii și data comunicării Deciziei privind 
îndreptarea erorii privind înscrierea/radierea în/din Registrul persoanelor care aplică plata 
defalcată a TVA. 
 


