
Sistemul privind plata defalcata a TVA (PDTVA)
OG 23/2017

� Mecanismul const� in derularea pl��ilor reprezentând TVA din
facturile  de  achizi�ii  si  a  încas�rilor  reprezentând  TVA din
facturile emise, printr-un cont special deschis în acest scop
pe numele  persoanei  impozabile  înregistrate  în  scopuri  de
TVA (PI TVA) - CONT DE TVA PROPRIU

� Este obligatoriu cu 1 ianuarie 2018

� �Se aplic� op ional în perioada 1 oct - 31 dec 2017

� Orice  PI TVA  poate opta  pentru plata  defalcata  a  TVA
începând cu 1 oct 2017, oricând în perioada  1 oct - 31 dec
2017 prin depunerea unei notificari (formular 086)

� Dupa depunerea notific�rii sistemul se poate aplica din ZIUA
URM�TOARE  public�rii  in  REGISTRUL  PERSOANELOR
CARE APLIC� PLATA DEFALCAT� A TVA

� REGISTRUL este publicat pe site-ul ANAF

� CONTUL DE TVA PROPRIU poate fi deschis la orice banc�
�(care indepline�te condi iile prev�zute de OG 23/2017) �i la

Trezorerie
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Serviciul Asisten�� pentru Contribuabili



PI TVA care opteaz� pt   PDTVA   în perioada 
1 octombrie -31 decembrie 2017:

Dup�  inregistrarea  în  Registrul  persoanelor  care  aplic�  plata
defalcat�:

� �În calitate de cump�r�tor (pt. achizi ii):

Pentru achizi�iile de la furnizori PI TVA care NU au optat pentru
PDTVA:
- plata TVA se poate face din contul de TVA în contul curent al
furnizorului DOAR în perioada 1 oct -31 dec 2017

Pentru achizi�iile de la furnizori  PI TVA care au optat pentru
PDTVA:
- plata TVA se face din contul de TVA DOAR în contul TVA al
acestora

Asta  înseamn�  c�  furnizorul  PI  TVA care  a  optat  pentru
PDTVA este obligat sa comunice contul de TVA
 
Daca  furnizorul  PI  TVA care  a  optat  pentru  PDTVA nu  a
comunicat contul de TVA, cump�r�torul va pl�ti suma de TVA în
contul de TVA al furnizorului deschis la Trezorerie

Trezoreria deschide automat conturile de TVA ale PI TVA si le
publica pe pagina de internet ANAF

EXCEP�IE - pl��ile cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de 
credit/debit sau a substitutelor de numerar



� În  calitate  de  furnizor/prestator  (pentru  livr�ri/prest�ri
efectuate):

-  pentru  livr�rile/prest�rile  efectuate  c�tre  beneficiari  PI  TVA
care NU au optat pentru PDTVA încasarea sumei TVA se face
în contul curent DOAR în perioada 1 oct -31 dec 2018, DAR în
termen de maxim  7 zile lucr�toare de la încasare  suma TVA
trebuie virata în contul de TVA

 - la fel si pentru incas�rile in numerar 
(diferenta dintre TVA aferenta incasarilor si TVA aferenta platilor
in numerar - efectuate intr-o zi se vireaz� în termen de maxim 7
zile lucr�toare de la încasare în contul de TVA)

- pentru liv�rile/prest�rile efectuate catre beneficiari PI TVA care
au optat pentru PDTVA  încasarea sumei TVA poate fi  facuta
DOAR în contul de TVA
Asta înseamn� c� furnizorul/prestatorul este obligat sa comunice
contul de TVA 

      PI TVA care opteaz�  pentru plata defalcat�  a TVA în
perioada  1  octombrie  -  31  decembrie  2017  beneficiaz�  de
urm�toarele FACILIT��I:
    a)  o  reducere  cu  5% a  impozitului  pe  profit/pe  veniturile
microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017.
În cazul pl�titorilor  de impozit  pe profit  care au obliga�ia de a
declara �i pl�ti impozit pe profit anual cu pl��i anticipate, 5% se
aplic� la plata anticipat� aferent� trimestrului IV al anului fiscal
2017, iar în cazul celor care au obliga�ia de a declara �i  pl�ti
impozit pe profit anual, 5% se aplic� la o p�trime din impozitul
pe  profit  datorat  pentru  anul  fiscal  2017.  Pentru  pl�titorii  de
impozit  pe  profit  reducerea  se  înscrie  în  mod  distinct  în
declara�ia anual� de impozit pe profit;

    b)  anularea  penalit��ilor  de  întârziere  aferente  obliga�iilor
fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie
2017, inclusiv.

Material informativ elaborat la data de 26.09.2017


