
 
      

 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală pentru aprobarea  Procedurii de organizare şi funcţionare a 
Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA 

 
 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1036 din data de 28.12.2017, a 
fost publicată Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 
23/2017 privind plata defalcată a TVA.  
 Prin acest act normativ au fost aduse modificări regulilor de funcționare a 
mecanismului de plată defalcată a TVA, inclusiv modului de organizare a Registrului 
persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, de către Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, registru care este public şi se afişează pe site-ul agenţiei.  
 Potrivit prevederilor legale, înscrierea în Registrul persoanelor care aplică 
plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, din oficiu, pentru 
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care înregistrează obligații 
fiscale restante reprezentând TVA sau se află sub incidența legislației naționale 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.  
 Înscrierea în registru se face și pe baza notificărilor depuse de persoanele 
impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care optează să aplice mecanismul de 
plată defalcată a TVA sau care au obligația să notifice organului fiscal competent 
aplicarea plății defalcate a TVA întrucât au intrat sub incidența legislației naționale 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență după data de 31 
decembrie 2017. 
 De asemenea, radierea din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată 
a TVA se face, de către organul fiscal competent, pe baza notificărilor depuse de 
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA prin care acestea renunță la 
aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA, în conformitate cu prevederile art. 
2 alin. (10)-(12) din ordonanță, dacă respectivele persoane nu îndeplinesc alte 
condiții legale care impun aplicarea obligatorie a mecanismului. Totodată, radierea 
din registru se face din oficiu, în cazul anulării înregistrării în scopuri de TVA a unei 
persoane impozabile care aplică mecanismul plății defalcate a TVA. 
 Având în vedere modificările legislative aduse Ordonanței Guvernului 
nr.23/2017, este necesară aprobarea unei Proceduri de organizare şi funcţionare a 
Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, care să cuprindă toate 
situațiile legale în care organele fiscale înscriu/radiază persoane impozabile din 
acest registru. 
  

 


