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Plata defalcată a TVA
Ca urmare a Proiectului de Ordonanță publicat în data de 18.08.2017, Guvernul României a adoptat
Ordonanța nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA. Ordonanța nr. 23 a fost deja publicată în Monitorul
Oficial al României, partea I, nr. 706/31.08.2017. Analizând prevederile Proiectului și ale Ordonanței nr. 23,
nu se constată diferențe semnificative între acestea.
Cu toate acestea, întrucât implementarea și aplicarea acestui mecanism este de așteptat să pună în
dificultate contribuabilii, dorim să reiterăm o serie de caracteristici de o importanță majoră ale acestuia,
precum:
•

Implementarea opțională pentru perioada 01.10.2017 – 31.12.2017 și aplicarea obligatorie
începând cu 01.01.2018.

•

Mecanismul presupune utilizarea unui cont dedicat de TVA pentru încasarea TVA de la clienți și
pentru achitarea TVA către furnizori, exceptând plățile cu cardul și cu numerar.

•

TVA aferentă încasărilor în numerar, cu carduri sau substitute de numerar (i.e. după deducerea
TVA aferentă plăților similare efectuate) va trebui virată în termen de 7 zile lucrătoare în contul
de TVA.

•

Excedentul de disponibilități bănești din contul dedicat de TVA se poate transfera în alt cont al
titularului doar cu acordul ANAF.
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•

Persoanele care optează pentru aplicarea plății defalcate a TVA în perioada 01.10.2017 –
31.12.2017 pot beneficia de o serie de facilități fiscale.

•

Există o perioadă de grație de 7 zile lucrătoare în cadrul căreia se pot corecta erorile.

•

În cazul în care erorile nu au fost corectate în termenul de 7 zile lucrătoare, se aplică o
penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile.

•

După termenul de 30 de zile, în funcție de fapta comisă, se aplică o amendă de 10% sau 50% din
suma reprezentând TVA.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Buletinul Fiscal referitor la Plata defalcată a TVA și alte
noutăți fiscale, comunicat în data de 23.08.2017.

Alte modificări fiscale
Separat, în urma Proiectului de modificare a Codului Fiscal publicat în data de 07.08.2017 pe site-ul
Ministerului de Finanțe, a fost publicată Ordonanța nr. 25/2017 pentru modificarea Codului Fiscal în Monitorul
Oficial nr. 706/31.08.2017. Comparativ cu prevederile Proiectului, Ordonanța aduce următoarele modificări:
•

Limitarea deducerii cheltuielilor reprezentând valoarea creanțelor înstrăinate la 30% din
valoarea acestora, fără să se mai adauge venitul realizat din înstrăinarea lor;

•

Eliminarea prevederii referitoare la scutirea de impozit a veniturilor din dividende.

De asemenea, similar Proiectului privind modificarea Codului Fiscal, Ordonanța nr. 25/2017 prevede
majorarea graduală în două etape a accizelor pentru benzină şi motorină, respectiv cu 0,16 lei/litru pentru
benzină începând cu 15 septembrie şi cu încă 0,16 lei/litru pentru motorină începând cu 1 octombrie.
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Editori
Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L. este divizia de consultanţă fiscală a Ţuca Zbârcea & Asociaţii, organizată
ca o structură societară de sine stătătoare cu o echipă formată din consultanţi fiscali autorizaţi, având o vastă
experiență în domeniu. Serviciile oferite acoperă: planificarea tranzacţiilor, consultanţă fiscală operaţională,
structuri de eficientizare (scheme de optimizare fiscală), analize fiscale şi audit, audituri ale autorităţilor
fiscale şi soluţionarea litigiilor (inclusiv combaterea riscurilor şi a eventualului impact al unor litigii de lungă
durată cu autorităţile fiscale), conformare şi reprezentare fiscală, precum şi stabilirea preţurilor de transfer.
Experţii fiscali din cadrul Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L. colaborează îndeaproape cu avocaţii firmei cu
experienţă în gestionarea diverselor problematici de procedură şi contencios fiscal, asistând şi reprezentând
clienţi dintr-o varietate de industrii cu privire la toate tipurile de taxe, obligaţii fiscale, facilităţi fiscale ori
contribuţii de orice natură la bugetele de stat. Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L. este societate membră a
A.R.S.I.T. – Asociaţia pentru Reformarea Sistemului de Impozite şi Taxe.
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Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă fiscală cu caracter definitiv, care se va
solicita conform fiecărei probleme în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Fiscal, vă rugăm să
contactaţi consultantul sus-menţionat.
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