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STIMAŢI CONTRIBUABILI 

 
VĂ ADUCEM LA CUNOSTINŢĂ PREVEDERILE ORDONANŢEI GUVERNULUI NR.23/2017 PRIVIND PLATA DEFALCAT Ă A TVA, CU 

MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE : 

 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art.316 din Codul fiscal, pentru încasarea şi plata TVA , şi instituţiile publice 
înregistrate în scopuri de TVA potrivit art.316 din Codul fiscal pentru încasarea TVA  care, începând cu data de 1 ianuarie 2018 , înregistrează 
obliga ţii fiscale  reprezentâd TVA, restante  conform art.157 din Codul de procedură fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucr ătoare 
de la scaden ţă, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art.235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai 
mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, 
începând cu data de 1 a celei de a doua luni urm ătoare celei în care s-a îndeplinit termenul de 60 d e zile lucr ătoare de 
la scaden ţă, au obliga ţia să deschid ă şi să utilizeze cel pu ţin un cont de TVA.  

 În acest sens, vă recomandăm să verifica ţi permanent situa ţia dumneavoastr ă fiscal ă, fie utizând Spaţiul Privat Virtual, fie prin prezentarea 
la sediul organului fiscal, în vederea preîntâmpinării neconcordanţelor sau remedierii acestora în timp util pentru a evita situaţiile în care veţi fi 
încadrat din oficiu la aplicarea mecanismului de pl ată defalcat ă a TVA. 

 

ATENŢIE ! 

 În situaţia în care în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă, nu achitaţi obligaţiile fiscale restante reprezentând TVA, începând cu 
data de 1 a celei de a doua luni urm ătoare celei în care s-a împlinit acest termen, ve ţi fi înscri şi în 
Registrul persoanelor care aplic ă plata defalcat ă a TVA. 
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