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                                    FORMULARUL (086)  
          "Notificare privind aplicarea/renunţarea la aplicarea                                                     

mecanismului de plată defalcată a TVA" 
 
 

Formularul 086, adaptat cerinţelor legislative prevăzute Legea 275/2017 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 23/2017 privind plata defalcată a TVA, 
se depune de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care: 

a) optează pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA, în 
conformitate cu art. 2 alin. (2) din ordonanţă; 
     b) intră sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, după 31 decembrie 2017, în conformitate cu art. 2 
alin. (6) din ordonanţă. 
     c) solicită renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA, 
în conformitate cu art. 2 alin. (10) - (12) din ordonanţă, respectiv: 
 - la sfârşitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care 
au fost înscrişi în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, în 
cazul persoanelor care au optat pentru plata defalcată a TVA –dacă nu se află în 
nicio situaţie prevăzută de lege pentru aplicarea obligatorie a sistemului. 
Radierea din Registru se face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 
depunerii notificării. 

- după o perioadă de minimum 6 luni de la data în care nu se mai află în 
nicio situaţie prevăzută de lege pentru aplicarea obligatorie a sistemului, în cazul 
persoanelor care au înregistrat obligaţii fiscale reprezentând TVA restante. 
Radierea din Registru se face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 
depunerii notificării. 

- după ieşirea de sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, în cazul persoanelor care aplică plata defalcată a 
TVA întrucât au intrat sub incidenţa legislaţiei naţionale privind aceste proceduri, 
dacă nu se află în situaţia de a înregistra obligaţii fiscale reprezentând TVA 
restante. 
 
Baza legală: 
- Ordonanţa Guvernului 23/2017 privind plata defalcată a TVA cu modificările aduse de Legea 
275/2017 publicată în Monitorul Oficial 1036/28.12.2017 
- Ordinul ANAF 223/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de 
Completare ale formularului (086) "Notificare privind aplicarea/renunţarea la aplicarea 
mecanismului de plată defalcată a TVA",  publicat în Monitorul Oficial 106/02.02.2018 
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