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New debate on the VAT split 
payment mechanism   

  
• The VAT split payment mechanism, which is 

optional from 1 October 2017, and mandatory 

from 1 January 2018, has been the subject of 

many discussions and debates over the past few 

days, while there have been significant efforts, 

especially from the business community, to 

eliminate or at least postpone the date when the 

system becomes mandatory for all entities 

registered for VAT purposes. Moreover, there 

has been considerable speculation following 

various statements made by politicians, which 

have appeared to suggest the possibility of 

limitations on the scope of the application of the 

split payment mechanism and/or postponement 

of the enforcement date. 

 

 

• Ordinance no. 30/2017 is in force and effective, 

consequently the VAT split payment mechanism 

is optional from 1 October 2017 and mandatory 

from 1 January 2018. From a legislative point of 

view, this Ordinance will be subject to 

Parliament’s approval, and according to the 

latest public statements made by some 

Parliament members, it is most likely the version 

passed by the Government will be approved 

without any amendments, despite the 

contradictory signals at the political level. 

 

 

• We will revert with additional information once 

the law approving the Ordinance is published in 

the Official Journal of Romania. 

 

 

 

 Noi discuții cu privire la plata 
defalcată a TVA 

 

• Mecanismul privind plata defalcată a TVA, opțional 

de la 1 octombrie 2017 și obligatoriu începând cu 

1 ianuarie 2018, a făcut în ultimele zile obiectul 

multor discuții și dezbateri, existând foarte multe 

eforturi, în special din partea mediului de afaceri, de 

eliminare a acestui mecanism sau cel puțin de 

amânare a datei de aplicare obligatorie pentru toate 

persoanele înregistrate în scop de TVA.  În acest 

sens, declarațiile unor reprezentanți ai mediului 

politic apărute în spațiul public în ultima perioadă au 

generat  foarte multe așteptări cu privire la șansele 

de modificare a acestui mecanism, în special în 

sensul restrângerii sferei de aplicare și/sau 

amânarea implementării acestuia. 

 

 
 

• Ordonanța nr. 23/2017 este în vigoare și produce 

efecte, respectiv sistemul de plată defalcată este 

opțional de la 1 octombrie 2017 și obligatoriu de la 

1 ianuarie 2018. Din punct de vedere legislativ, 

această Ordonanță va fi supusă aprobării de către 

Parlament, iar ultimele declarații apărute în spațiul 

public din partea unor membri ai Parlamentului par 

să indice faptul că Ordonanța privind plata defalcată 

a TVA în varianta adoptată de către Guvern ar urma 

să fie aprobată fără nicio modificare, în ciuda 

declarațiilor și mesajelor contradictorii de până 

acum. 

 

• Vom reveni cu informații suplimentare în momentul 

în care textul legii de aprobare a Ordonanței va fi 

publicat în Monitorul Oficial.  
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