
Printre măsurile luate în perioada stării de
urgență, ANAF menționează că a accelerat
procesul de rambursare TVA și că a desfășurat
campanii în rândul contribuabililor care au solicitat
rambursarea TVA, pentru a fi pregătite cu
rapiditate compensările și restituirile de taxe.
 
În acest sens, ANAF informează asupra faptului că
pentru a pune la punct un mecanism de
rambursare care vizează soluționarea rapidă a
deconturilor de TVA, a elaborat un proiect de act
normativ care, în prezent, este în proces de
aprobare internă.
 
Totodată, în această perioadă, ANAF clarifică
asupra faptului că a suspendat activitățile de
control fiscal, exceptând verificările aferente
soluționării   rambursărilor   de    TVA    cu    control

RAMBURSAREA TVA ȘI ACTIVITATEA DE
CONTROL, ÎN PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ

CONTEXT

În cursul zilei de 2 aprilie 2020 a fost publicat pe
site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
un comunicat de presă referitor la rambursarea
TVA, activitatea de control în perioada stării de
urgență, activitatea de soluționare a
contestațiilor, precum și la scutirea de taxe
vamale și TVA pentru importurile destinate
combaterii COVID-19.
 
Tot pe parcursul zilei de 2 aprilie 2020, s-a publicat
în Monitorul Oficial al României Ordinul
Ministerului Finanțelor Publice nr. 1816 privind
tipurile de creanțe fiscale ce pot fi plătite prin
intermediul cardurilor bancare în sistem online.
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ACTIVITATEA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

Pe perioada stării de urgență, susținerea
contestațiilor poate fi realizată în fața organelor de
soluționare a contestațiilor prin mijloace
electronice la distanță/telefon, măsura fiind
aprobată de conducerea ANAF. 
 
Totodată, minutele întocmite cu ocazia susținerii
contestației, în care sunt consemnate susținerile
contestatorului, vor fi transmise de către ANAF tot
prin intermediul mijloacelor electronice.

anticipat,  aceste acțiuni de control putând fi
continuate cu ajutorul mijloacelor de comunicare
la distanță.
 
În ceea ce privește Direcția Generală Antifraudă
Fiscală („DGAF”), ANAF menționează că inspectorii
sunt împuterniciți în această perioadă pentru
efectuarea deplasării pe teren pentru verificarea
respectării interdicțiilor stabilite prin ordonanțele
militare. Aceste controale sunt de natura
verificărilor specifice, atribuite temporar, doar pe
durata valabilității ordonanțelor militare. În ceea ce
privește activitățile specifice în situațiile în care
există indici de evaziune fiscală, ca urmare a
analizei de risc sau cele sesizate de cetățeni, ANAF
menționează că acestea vor fi verificate de la
distanță.
 
Pentru situații certe, în mod excepțional,
inspectorii DGAF vor acționa pe teren pentru
aplicarea legii, respectând normele de pretecție
sanitară.
 

http://birisgoran.ro/legal-tax-updates/tax-updates/
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"BIRIȘ GORAN OFERĂ SERVICII

DE CONSULTANȚĂ FISCALĂ

PENTRU O VARIETATE MARE DE

CLIENȚI LOCALI ȘI

INTERNAȚIONALI.
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CLIENȚII ÎN INSPECȚII FISCALE
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DE PREȚURI DE TRANSFER ȘI
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SERVICII MEDICALE PRIVATE,
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FURNIZORI DE ENERGIE,

OFERIND SERVICII COMPLETE
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ANAF precizează faptul că Ministerul Finanțelor
Publice a solicitat Comisiei Europene autorizarea
pentru a putea aplica scutiri de taxe vamale și TVA
pentru importuri destinate prevenirii și combaterii
răspândirii COVID-19, iar decizia de aprobare va fi
emisă la finalul acestei săptămâni.

SCUTIREA DE TAXE VAMALE ȘI TVA PENTRU
IMPORTURILE DESTINATE COMBATERII
COVID-19

OMFP NR. 1816/02.04.2020

bancare în sistem online prin intermediul
Sistemului Național Electronic de Plăți, aprobată
prin Ordinul 1376 / 2016. 
 
În acest sens, se introduce o nouă categorie
„Obligații fiscale de plată ale contribuabililor
persoane fizice”.
 
Noile tipuri de creanțe fiscale adăugate sunt
sumele reprezentând impozit pe venit și contribuții
sociale datorate de persoane fizice în curs de
distribuire.
 

***Acest ordin actualizează lista tipurilor de creanțe
fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor 


