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Formularul 086 "Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea 

mecanismului de plată defalcată a TVA" va fi modificat 
 
 
 Agenția Națională de Administrare Fiscală supune dezbaterii publice aprobarea 
unui nou formular de notificare (086) "Notificare privind aplicarea/renunțarea la 
aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA", care să conțină rubrici adecvate 
fiecărei situații în care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligația 
să transmită organului fiscal notificări privind aplicarea mecanismului de plată defalcată 
a TVA sau renunțarea la aplicarea acestui regim.  
 
 
 În Monitorul Oficial al României, partea I, nr.1036 din data de 28 decembrie 
2017, a fost publicată Legea nr.275/2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 
23/2017 privind plata defalcată a TVA, act normativ prin care au fost aduse o serie de 
modificări acestui mecanism.  
 Potrivit acestor modificări, începând cu data de 1 ianuarie 2018, aplicarea 
mecanismului plății defalcate a TVA devine obligatorie doar pentru persoanele 
înregistrate în scopuri de TVA care înregistrează obligații fiscale restante reprezentând 
TVA peste un anumit cuantum sau se află sub incidența legislației naționale privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Celelalte persoane impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA pot opta pentru plata defalcată a TVA, fiind obligate să 
notifice organul fiscal competent în acest sens. 
 În plus, s-a prevăzut, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA care intră 
sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
după 31 decembrie 2017, obligaţia de a notifica organului fiscal competent aplicarea 
plăţii defalcate a TVA, până la data de 1 a lunii următoare celei în care aceștia au intrat 
sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.  
 De asemenea, prin modificările aduse actului normativ s-au stabilit și condițiile în 
care persoanele impozabile, care au aplicat mecanismul plății defalcate a TVA, fie 
opțional, fie în mod obligatoriu, pot renunța la aplicarea acestui mecanism. 
 Precizăm că, în perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2017, persoanele 
impozabile care au optat pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA au 
utilizat formularul 086 ”Notificare privind opțiunea de aplicare a mecanismului de plată 
defalcată a TVA", aprobat prin Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală nr. 2743/2017. 
 Totodată, pentru a evita paralelismul legislativ prin aprobarea acelorași formulare 
prin acte normative distincte, este necesară abrogarea Ordinului președintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2743/2017. 
    

*   *  * 
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa 
www.anaf.ro,  domeniul INFO ANAF/ Transparen ţa decizional ă. De asemenea, acestea pot fi 



consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. 
Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti. 

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în 
scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”,  la 
următoarele adrese: 

• Prin scrisori la adresa poştală: Agen ţia Naţional ă de Administrare Fiscal ă, 
str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Serviciul Comunicare, Rela ţii Publice şi Mass-
Media; 
• Electronic la adresa de mail: relatiipublice@anaf.ro  
• Prin fax la numarul: 021-319.98.57. 
Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul INFO ANAF / 
Comunicate  de presă aflat pe site-ul instituţiei. 

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA                                                                               

      
Pentru orice reclama ţie sau neregul ă referitoare  

 la administra ţia fiscal ă, apela ţi gratuit ANAF,  la nr. de  . 


