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CATRE,   

       

Furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in 

contract cu Casa de Asigurari de Sanatate Vaslui 

 

In acord cu prevederile O.G. nr. 23/2017
1
 , referitoare la obligatia persoanelor 

impozabile inregistrate in scopuri TVA de a deschide si utiliza cel putin un cont de TVA, 

precum si a institutiilor publice, de a efectua plata aferenta TVA in contul deschis in acest scop 

de furnizor, va solicitam sa ne transmiteti, cat mai urgent, informatiile privind contul care va fi 

utilizat pentru evidentierea platilor aferente TVA pentru societatea dvs. 

Mentionam ca aceste date ne sunt necesare pentru completarea bazei de date privind 

furnizorii inregistrati ca platitori de TVA, astfel incat sa putem pune in aplicare prevederile 

O.G. nr.23/2017 referitoare la plata distincta a TVA pentru medicamentele/materialele sanitare/ 

dispozitivele medicale, ce fac obiectul contractelor incheiate cu Casa de Asigurari de Sanatate 

Vaslui. 

 

Presedinte-Dir.General,       Director ex.-Directia Relatii Contractuale, 

Ec. Chitariu Mihaela Gabriela       Ec. Cosma Marian 

                                                 
1
 ART. 2 

(1)Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal au obligaţia să deschidă 

şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA pentru încasarea şi plata TVA. Instituţiile publice înregistrate în scopuri 

de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal au obligaţia să deschidă şi să utilizeze utilizeze cel puţin un cont pentru 

încasarea TVA. Conturile de TVA se deschid în lei şi, după caz, în valută. 

ART. 3 

    (1) Persoanele impozabile şi instituţiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au 

obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii într-un cont de TVA al 

furnizorului/prestatorului. 

ART. 22 

    (1) Prevederile art. 1 - 15 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru facturile emise/avansurile 

încasate începând cu 1 ianuarie 2018. 

    (2) În perioada 1 octombrie 2017 - 31 decembrie 2017, prevederile art. 1 - 15 se aplică opţional. Persoanele 

impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie - 31 

decembrie 2017 notifică organul fiscal competent şi aplică mecanismul începând cu ziua următoare celei în care 

sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA prevăzut la alin. (3), pentru facturile 

emise şi avansurile încasate începând cu această dată. 

 
 

CNAS 


