Informare privind aplicarea mecanismului de plăți defalcate a TVA

ING Bank N.V., societate bancară, înmatriculată și existând în conformitate cu legislația
Olandei, cu sediul în str. Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, Olanda, prin ING Bank N.V.
Amsterdam, Sucursala București, cu sediul social în București, Bd. Iancu de Hunedoara nr.
48, parter – etajul 12 și etajul 14, sector 1 (denumită în continuare „Banca”), număr de
ordine în Registrul Comerțului J40/16100/1994, identificatorului unic la nivel european
(EUID) – ROONRC.J40/16100/1994, Cod de Înregistrare Fiscală RO 6151100, înregistrată în
Registrul Instituțiilor de Credit sub nr.RB-PJS-40-024, cont 371160600101 deschis la BNR
Centrală,
Având în vedere:


Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA
(“Ordonanța”), potrivit cărora persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
potrivit art. 316 din Codul fiscal, care aplică mecanismul plății defalcate a TVA au
obligația să își notifice partenerii, atât cu privire la data de la care aplică sistemul de
plată defaclată a TVA, cât și cu privire la contul de TVA în care urmează să primească
contravaloarea TVA din facturile emise,

Vă informăm că, începând cu data de 28 martie 2018, Banca va aplica sistemul plății
defalcate a TVA, conform prevederilor Ordonanței, pentru facturi/alte documente emise
conform art. 319 din Codul fiscal şi avansuri încasate începând cu această dată.
În consecință, vă rugăm ca, în legatura cu facturile/alte documente emise de Bancă
conform art. 319 din Codul fiscal, începând cu data de mai sus, să efectuați plata
sumelor reprezentând contravaloarea TVA în contul RO50 INGB TVA1 0082 1111 8080.
Pentru verificare vă rugăm accesați acest link: https://www.anaf.ro/RegPlataDefalcataTVA/
Cu deosebită considerație,
ING Bank

Note on VAT split-payment mechanism
ING Bank N.V., a banking corporation, incorporated and existing under Dutch law, located
in Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, Netherlands, through ING Bank N.V.
Amsterdam, Bucharest Branch, with headquarter in Bucharest, Iancu de Hunedoara Blvd.
48, ground floor - 12th floor and 14th floor, sector 1 (hereinafter referred to as "the Bank"),
serial number in the Trade Register J40 / 16100/1994, EUID - ROONRC.J40 / 16100 / Tax
Registration Number RO 6151100, registered in the Register of Credit Institutions under
No.RB-PJS-40-024, account 371160600101 opened at the Central Bank of Romania
through its representatives,
Considering:
• The provisions of the Government Ordinance no. 23/2017 regarding the VAT split
payment (the "Ordinance"), according to which the taxable persons registered for
VAT purposes according to art. 316 of the Fiscal Code, which applies the VAT split
payment mechanism, are required to notify their partners both of the date from
which they apply the VAT split system and of the VAT account in which they will
receive the VAT equivalent of invoices issued,
Please be advised that starting with March 28, 2018, the Bank will apply the VAT split
system, in accordance with the provisions of the Ordinance, for invoices/other documents
issued under Art. 319 of the Fiscal Code and advances received as of that date.
Therefore, in regards to invoices/other documents issued by the Bank under Art. 319 of the
Fiscal Code, starting from the above date, payments of the amounts representing the VAT
equivalent, will be done in account RO50 INGB TVA1 0082 1111 8080.
For further verification please access this link: https://www.anaf.ro/RegPlataDefalcataTVA/
Sincerely,
ING Bank

