
Având în vedere impactul financiar semnificativ al pandemiei 
COVID-19 asupra companiilor, identificarea oportunităților de 
îmbunătățire a fluxurilor financiare și de atenuare a impactului 
economic al acestei situații devine esențială.

Îmbunătățirea fluxurilor de TVA în această perioadă reprezintă 
una dintre soluțiile la care pot apela companiile. În acest sens, 
am reanalizat câteva dintre prevederile legislației de TVA care pot 
genera oportunități menite să ușureze sarcina contribuabilului.

Care sunt pașii de 
urmat pentru ajustarea 
TVA aferentă creanțelor 
neîncasate?

Una dintre aceste oportunități vizează creanțele neîncasate. De 
multe ori trecută cu vederea ca fiind dificil de implementat, 
prevederea legislației fiscale care permite ajustarea TVA pentru 
creanțele neîncasate poate constitui o oportunitate importantă 
pentru a îmbunătăți situația financiară a companiei.

Ajustarea TVA deja colectată este permisă pentru clienții care 
intră sub incidența prevederilor legii insolvenței și se poate 
aplica pentru creanțe neîncasate care datează poate chiar și de 
la înființarea companiei (în anumite cazuri specifice).

Cum vă putem noi ajuta?

Întocmiți lista clienților pentru care 
aveți înregistrate creanțe neîncasate.

Verificați dacă acești clienți se află sub 
incidența prevederilor legii insolvenței, fiind 
așadar supuși unui plan de reorganizare ori 
unei proceduri de faliment.

PASUL 2

Verificați dacă sunt respectate toate 
condițiile pentru efectuarea ajustărilor de 
TVA (statutul clientului, termenele stabilite 
de lege pentru efectuarea ajustării) și 
documentați toate cazurile de ajustare.

PASUL 3

Efectuați ajustarea în următorul decont 
de TVA!

PASUL 4

PASUL 1

Verificarea listei de clienți ce au generat creanțe neîncasate și stabilirea 
ajustărilor de TVA ce pot fi efectuate;

Obținerea documentelor necesare pentru a susține ajustările de TVA 
efectuate, mai precis furnizarea tuturor documentelor pe care 
compania dvs. trebuie să le prezinte în timpul unui control de TVA în 
legătură cu ajustările aferente creanțelor neîncasate;

Asistență pe durata întregului proces, precum și pentru furnizarea 
informațiilor lipsă în cazul în care unele documente sunt greu de 
accesat sau statutul unor clienți este incert.
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