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ORDIN  Nr. 
pentru aprobarea procedurii de gestionare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a 

TVA,   precum și a modelului și conținutului unor formulare  
 
 
 
 Având în vedere dispozițiile art.2 alin.(7) - (12) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 
privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.275/2017, 
precum și avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin adresa nr.           
din  

 În temeiul art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea și 
funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare şi al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: 
 
 
  ART. 1 - Se aprobă Procedura de gestionare a Registrului persoanelor care aplică plata 
defalcată a TVA, prevăzută în anexa nr. 1. 
     
  
 ART. 2 - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: 
     a) Decizie privind constatarea neîndeplinirii condițiilor de renunțare la aplicarea 
mecanismului plății defalcate a TVA, prevăzută în anexa nr. 2; 
     b) Decizia privind îndreptarea erorii privind înscrierea/radierea în/din Registrul 
persoanelor care aplică plata defalcată a TVA prevăzută în anexa nr. 3. 
     
  
 ART. 3 - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a 
formularelor menţionate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 4. 
 
  
 ART. 4 - Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
      
  
 ART. 5 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 



  
  
 ART. 6 - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală 
de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcţia generală juridică şi Direcţia generală 
de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, 
precum şi unităţile subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentului ordin. 
 
 
 
Emis la București, în data de      
   
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 

Mirela CĂLUGĂREANU 


