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Abrogare Split TVA.
Termen aplicare

Repeal of the VAT Split.
Deadline for enforcement

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
1031 / 23.12.2019 a fost publicată OUG 78 /
2019 privind modificarea unor acte normative
și stabilirea unor măsuri în domeniul
agriculturii, precum și pentru aprobarea unor
măsuri fiscal-bugetare („OUG 78”).

Monitorul Oficial al României, Part I, No. 1031 / 23
December 2019 has published the Government
Emergency Ordinance no. 78 / 2019 on the
amendment of certain normative acts and setting
forth measures in the agriculture sector, as well
as for the approval of certain fiscal and budgetary
measures („GEO 78”).

Unul dintre aspectele adoptate prin acest act
normativ prevede abrogarea OG 23 / 2017 („OG
23”) privind plata defalcată a TVA (Split TVA),
aprobată prin Legea 275 / 2017. Reamintim
faptul că prevederile introduse prin OG 23
privind plata defalcată a TVA sunt aplicabile din
data de 01.01.2018.

One of the aspects adopted by this normative act
provides for the repeal of the Government Ordinance
no. 23 / 2017 („GO 23”) regarding the VAT split
payment (VAT Split), approved by Law no. 275 /
2017. We remind that the provisions introduced by
GO 23 regarding the VAT split payment are
applicable from 1st of January 2018.

Intrarea în vigoare a modificării de mai
sus va interveni începând cu data de
01.02.2020.

The entry into force of the above amendment
will take effect from 1st of February 2020.

NB: Până la data intrării în vigoare a OUG
78 sunt aplicabile prevederile OG 23.

NB: Until the date of entry into force of GEO
78, the provisions of GO 23 are applicable.
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În acest sens, precizăm faptul că, în
concordanță cu prevederile OG 2 / 2001 privind
regimul juridic al contravențiilor, aplicarea
amenzilor contravenționale se prescrie în
termen de 6 (șase) luni de la data săvârșirii
faptei.

In this regard, we mention that, in accordance with
the provisions of GO 2 / 2001 on the legal regime of
contraventions, the application of the civil fines is
subject to a limitation period of 6 (six) months from
the date when the contravention occurred.

Prin
urmare,
reamintim
(printre
altele)
principalele sancțiuni prevăzute de OG 23:

Therefore, we remind (among others) the main
penalties provided by GO 23:

0,06% / zi din valoarea TVA (i) plătită eronat
(inclusiv de către beneficiarii care nu aplică
Split TVA) și (ii) corectată în maxim 30 de
zile de la data plății eronate;

0.06% / day of the amount of VAT (i) incorrectly
paid (including by the beneficiaries who do not
apply VAT Split) and (ii) corrected within a
maximum of 30 days from the date of the
incorrect payment;

50% din valoarea TVA (i) plătită eronat de
către beneficiarii care nu aplică Split TVA și
(ii) necorectată în termen de 30 de zile de la
data plății eronate.

50% of the amount of VAT (i) incorrectly paid by
the beneficiaries who do not apply Split VAT and
(ii) not corrected within 30 days from the date of
the incorrect payment.
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Tax Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ. Nu este considerată consiliere profesională şi,
drept urmare, Duncea Ştefănescu / DS Tax Advisory Services nu îşi asumă nici o responsabilitate în acest sens. Pentru întrebări
suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi.
Tax Alert contains a selection of the latest major issues occurred in the Romanian legislative framework, is intended only to provide
information and, hence, shall not be deemed to provide professional advice or consultancy. Therefore, we assume no responsibility in this
respect. Should you require any information related to the foregoing, please do not hesitate to contact us.
Dacă doriţi să vă abonaţi gratuit la newsletter-ele noastre, vă rugăm trimiteţi un mesaj la adresa
news@duncea-stefanescu.ro, specificând numele, prenumele, funcţia Dvs. şi denumirea societăţii.
If you wish to get free subscription to our newsletters, please send a message to news@duncea-stefanescu.ro, specifying
your full name and title, as well as the name of your company.
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