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Stimate Client, 

 

Prin prezenta, vă informăm că nu intră în obligaţia dumneavoastră plata defalcată a 

TVA, la achitarea facturilor de energie termică.  

În conformitate cu prevederile O.G. nr.23/2017, aprobată prin Legea nr.275/2017, 

R.A.D.E.T. Bucureşti aplică sistemul de plată defalcată a TVA, potrivit art.15 aliniatul (5): “ în 

cazul sumelor puse într-un cont de garanţii la dispoziţia furnizorului/prestatorului care aplică 

plata defalcată a TVA, cont escrow sau alt cont similar la care furnizorul/prestatorul nu are 

acces decât după îndeplinirea anumitor condiţii, la momentul eliberării sumelor din aceste 

conturi furnizorul/prestatorul are obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de 30 

zile lucrătoare de la eliberarea sumelor, TVA aferentă.” 

De asemenea, RADET Bucureşti se supune și prevederilor OUG nr.115/2001, art. 1. alin 

(1) privind obligativitatea încasării contravalorii facturilor de energie termică în conturi de tip 

"ESCROW", cont deschis la BCR Filiala Sector 3 - RO55RNCB0074006423030092, menţionat pe 

facturile de energie termică. 

În cazul emiterii altor facturi decât cele de energie termică (exemplu - debranşări, 

inventarieri corpuri de încălzire, etc.) plata acestora se va efectua defalcat în conturile 

specificate pe facturile respective, separat baza (valoarea  fără TVA) în contul: RO87 RNCB 

0074 0064 2303 0001  -  BCR Filiala sector 3 şi separat valoarea TVA în contul: RO54 RNCB 

OTVA 0000 0000 4055,  BCR Filiala sector 3. 

Vă mulţumim pentru colaborare şi vă asigurăm de continuarea eforturilor depuse 

pentru creşterea calităţii serviciilor prestate.  
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