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                            PLATA DEFALCATĂ A TVA  
 FACILITATEA PRIVIND ANULAREA PENALITĂŢILOR DE     
ÎNTÂRZIERE AFERENTE OBLIGAŢIILOR FISCALE PRINCIPALE                                    
REPREZENTÂND TVA, RESTANTE LA 30 septembrie 2017 
 

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit articolului 316 
din Codul fiscal care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada                 
1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017, prin depunerea formularului 086, 
beneficiază de anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale 
principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv. (articolul 23 
litera b) din Ordonanţa Guvernului 23/2017 privind plata defalcată a TVA) 

 
PROCEDURA privind anularea penalităţilor de întârziere aferente 

obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care 
optează pentru plata defalcată a TVA este aprobată de Ordinul MFP 2800/2017*. 

 
Organul fiscal acordă următoarele facilităţi fiscale: 
    a) amânarea la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale 
principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv; 
    b) anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale 
reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv. 

 

Penalităţile de întârziere ce fac obiectul facilităţilor fiscale sunt aferente: 
    a) obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 
2017, inclusiv; 
    b) obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA , restante la 30 septembrie 
2017, inclusiv, cuprinse în decizii de impunere comunicate până la data de 30 
septembrie 2017 cu termen de plată după această dată; 
    c) obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA cuprinse într-o eşalonare la 
plată, aflată în derulare la data de 30 septembrie 2017, a cărei valabilitate se 
pierde până la data de 31 decembrie 2017, inclusiv; 
    d) obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA cuprinse într-o eşalonare la 
plată aflată în derulare la data de 30 septembrie 2017 sau care obţin eşalonarea 
în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2017 - 31 decembrie 2017, potrivit Codului 
de procedură fiscală, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute la art. 24 din 
ordonanţă, şi doresc menţinerea eşalonării la plată; 
    e) obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 
2017, inclusiv, stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este 
suspendată în condiţiile legii, la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, dar pentru 
care contribuabilul depune, odată cu notificarea privind opţiunea de plată 
defalcată a TVA, o cerere de renunţare la efectele suspendării actului 
administrativ fiscal până la data de 31 decembrie 2017, inclusiv; 
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    f) obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 
2017, inclusiv, cuprinse într-un act administrativ fiscal a cărui executare este 
suspendată în condiţiile legii, la data de 30 septembrie 2017 şi care încetează 
până la 31 decembrie 2017, inclusiv; 
    g) obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA stabilite suplimentar de către 
organele de inspecţie fiscală ca urmare a unei cereri de rambursare care la data 
de 31 decembrie 2017 se află în curs de soluţionare. 

 

În baza notificării privind opţiunea de plată defalcată a TVA– formular 086 
depuse, organul fiscal emite şi comunică din oficiu: 
a) contribuabilului – decizia de amânare la plata a penalitatilor de întârziere; 
b) instituţiilor de credit la care debitorul are conturi deschise – adrese de 
sistare temporară, totală sau parţială, a executării silite prin poprire. 
 

Anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale 
reprezentând TVA se efectuează din oficiu, în baza notificării privind opţiunea de 
plată defalcată a TVA, depusă la organul fiscal competent în perioada 1 
octombrie 2017 - 31 decembrie 2017. 

În perioada 1 ianuarie  - 31 ianuarie 2018, organul fiscal analizează 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la articolul 24 din Ordonanţa Guvernului 23/2017 
şi emite, după caz, decizia de anulare a penalităţilor de întârziere aferente 
obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA. 

 

Ordinul MFP 2800/2017 aprobă şi următoarele formulare utilizate de 
organul fiscal în aplicarea procedurii prevăzute de acest ordin: 
    a) Decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor 
fiscale principale reprezentând TVA; 
    b) Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de 
întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA; 
    c) Decizia de anulare a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale 
principale reprezentând TVA; 
    d) Decizia de repunere a penalităţilor de întârziere amânate la plată, aferente 
obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA. 

 

 
 

*Ordinul MFP 2800/2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităţilor de 

întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul 
contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, precum şi pentru aprobarea 
modelului şi conţinutului unor formulare, a fost publicat în Monitorul Oficial numărul 846 
din 25 octombrie 2017. 
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