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hMARFA V9.0A – 

Plata defalcată a TVA 
  

   Reglementări 
• Ordonanţa 23/30.08.2017 privind plata defalcată a TVA (MO 706/31.08.2017), aprobată şi modificată de 

Legea 275/27.12.2017 (MO 1036/28.12.2017)  

• Ordinul 2379/07.09.2017 pentru modificarea şi completarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN 

aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare ... (MO 730/11.09. 2017)  

• Ordinul 223/26.01.2018 pentru aprobarea modelului, conținutului şi instrucțiunilor de completare ale 

formularului (086) „Notificare privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA (MO 

106/02.02.2018)  

• Ordinul 2540/28.09.2017 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 

146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului ... (MO 789/05.10.2017)  

• Ordinul 2927/10.10.2017 privind procedura şi condiţiile de aprobare a transferului sumelor din contul de 

TVA (MO 813/13.10.2017)  

• Ordinul 2768/13.10.2017 pentru aprobarea Precizărilor privind formatul, schema XSD şi elementele 

extraselor de cont în format electronic emise de unităţile Trezoreriei Statului (MO 819/17.10.2017)  

• Ordinul 2800/20.10.2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităţilor de întârziere aferente 

obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA ...  (MO 846/25.10.2017)  

• Ordinul 2827/30.10.2017 privind completarea unor reglementări contabile (MO 873/07.11.2017) 

 
 
        Componenta serveşte pentru ţinerea evidenţei la persoanele care  
        aplică mecanismul plăţii defalcate a TVA, deci sunt publicate în Registrul aferent. 
 

        hMARFA V9.0A conţine: 
 

✓ o vastă documentaţie teoretică şi practică 
✓ noi jurnale dedicate pentru contul de TVA în lei sau valută, contare specifică 
✓ posibilitatea de a înscrie contul de TVA pe documentele emise şi în Firme 
✓ identificarea celorlalţi parteneri care aplică plata defalcată 
✓ în Încasări/plăţi s-au introdus: 

o documente dedicate transferului intern al TVA din contul curent în contul de TVA 
o fereastră de ajutor suplimentară pentru documentele de încasat/plătit, care arată totalul, 

baza şi TVA aferentă din documente 
o noi meniuri auxiliare – TVA de virat pentru încasări, plăţi, operaţiuni cu numerar  

✓ Calculator TVA defalcat – calculează TVA inclus într-o plată parţială, respectiv arată, dacă TVA a fost 
transferat în contul de TVA pentru documentul respectiv 

✓  noi fişe şi balanţe dedicate plăţii defalcate în Fişe furnizori/clienţi 
 


