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În acest număr: 

Modificări aduse declarației 394 „Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile 
efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA” 

În data de 21 august 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 764, Partea I, 
Ordinul președintelui ANAF nr. 3281/2020 de modificare a Ordinului președintelui ANAF nr. 
3769/2015. 
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Modificări aduse declarației 394 „Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile 
efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA” 

Modificarea avută în vedere implică introducerea unei casete pe care contribuabilii o vor bifa 
corespunzător în cazul în care au efectuat sau nu operațiuni cu persoanele afiliate în perioada 
de raportare si se va aplica începând cu operațiunile derulate de la data de 01.09.2020. 

Menționăm că în conformitate cu articolul 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, o 
persoană afiliată este definită de cel puțin unul dintre următoarele cazuri: 

a) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică dacă acestea sunt soț/soție sau 
rude până la gradul al III-lea inclusiv; 

b) o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deține, în 
mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din 
valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane 
juridice ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică; 

c) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puțin aceasta 
deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% 
din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă 
persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică; 

d) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă o persoană deține, în 
mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate, minimum 25% din 
valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană 
juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică. 

Modificarea prevăzută de acest Ordin are drept scop prevenirea și combaterea evaziunii 
fiscale, având în vedere extinderea progresivă a numărului de tranzacții cu persoanele 
afiliate. În expunerea de motive a Proiectului de Ordin se menționează că pentru o parte 
dintre aceste tranzacții, inspectorii fiscali au identificat utilizarea prețurilor inferioare pieței, 
afectând astfel bugetul de stat. 

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie 
cu răspundere limitată din Marea Britanie, rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice 
afiliate acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și independente. DTTL 
(numit în continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe 
despre rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre. 

 
Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, 
consultanță, servicii juridice, consultanță financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și 
alte servicii adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt clienți 
Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și 
teritorii, oferind resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate 
pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe despre modalitatea în 
care cei 244.000 de profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne 
urmăriți pe Facebook sau LinkedIn. 

Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în 
conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de 
avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o 
descriere a serviciilor de asistență juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm 
accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal. 
 
Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. 
Este bine să solicitați consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni 
bazate pe cuprinsul acestui document. 
 
Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele 
membre sau afiliate (numite împreună Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii 
profesionale prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa într-
un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant 
profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice 
natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta publicație. 
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