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   4 - 8 Aprilie 2016 

 

În acest număr:  

 
Ordinul ANAF nr. 1.105 din 29 martie 2016 pentru modificarea 
declarației 394 cu privire la operațiunile efectuate pe teritoriul național 
 
În data de 1 aprilie 2016 au fost publicate în Monitorul Oficial modificările aduse declarației 
privind tranzacțiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri TVA 
(declarația informativă 394). 
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Ordinul ANAF nr. 1.105/2016 pentru modificarea declarației 394 cu privire la 
operațiunile efectuate pe teritoriul național 
 
 
 
În Monitorul Oficial nr. 242 din data de 1 aprilie 2016 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 
1105/2016 pentru modificarea Ordinului nr. 3769/2015 privind declararea tranzacțiilor 
efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri TVA și conținutul 
declarației informative 394. 
 
Acest ordin intră în vigoare începând cu 1 iulie 2016. Astfel, noul formular 394 va viza 
operațiunile efectuate pe teritoriul național începând cu luna iulie 2016.   
 
Pentru operațiunile desfășurate până la finele lunii iunie 2016 se va folosi vechiul formular 
394 (în vigoare și în 2015). După intrarea în vigoare a noului formular 394 nu va fi necesară 
re-întocmirea declarațiilor depuse pentru perioada ianuarie – iunie 2016 în noul format.  
 
În cele ce urmează vă prezentăm succint principalele modificări aduse de Ordinul nr. 
1105/2016 modelului și conținutului declarației 394: 
 

 Declarația 394 va conține facturile emise, respectiv primite în perioada de raportare. 
Astfel, nu se vor depune declarații 394 rectificative pentru facturile primite în altă 
perioadă de raportare față de data emiterii acestora de furnizori. De exemplu, în 
cazul în care o factură emisă în septembrie este primită de beneficiar în luna 
octombrie, acesta o va include în declarația 394 aferentă lunii octombrie și nu va 
întocmi o declarație rectificativă 394 pentru luna septembrie.   
 

 Se clarifică faptul că declarația 394 va cuprinde doar operațiunile derulate pe 
teritoriul național, care nu se înscriu în declarația recapitulativă 390. 

 

 În cartușul C. Rezumat declarație privind operațiunile desfășurate cu persoane 
impozabile înregistrate în România se vor evidenția distinct livrările/achizițiile de 
telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC și laptopuri, cu o 
valoare înscrisă în factură mai mică de 22.500 lei, exclusiv TVA. 
De asemenea, se introduce o nouă categorie de livrări/achiziții ce vor fi raportate în 
cadrul acestui cartuș: livrările /prestările efectuate de către persoane impozabile 
care aplică sistemul normal de TVA/TVA la încasare pentru operațiunile derulate în 
regim special (agenții de turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de 
colecție și antichități), respectiv achizițiile de bunuri și servicii efectuate de la astfel 
de persoane impozabile.  
 
Și în cartușele D (operațiuni efectuate cu persoane neînregistrate în scopuri de 
TVA), E (operațiuni cu persoane impozabile nestabilite și neînregistrate în România, 
stabilite în UE) și F (operațiuni cu persoane impozabile nestabilite și neînregistrate 
în România, stabilite în afara UE) se vor raporta informații privind aceste livrări 
speciale (codificate LS).  
 

 La cartușul I. Alte informații se aduc clarificări cu privire la plaja de facturi ce trebuie 
raportată. Aceasta este preluată din decizia internă privind facturarea, iar plaja de 
facturi alocată în perioada de raportare se referă numai la cele aferente operațiunilor 
efectuate pe teritoriul național. 
 
Se definesc noțiunile de factură stornată (factură a cărei valoare este negativă) și 
respectiv factură anulată (factură netransmisă beneficiarului și neînregistrată în 
contabilitate).  

 
În plus, în cadrul acestui cartuș se vor declara seria și numărul facturilor emise de 
persoana impozabilă în calitate de beneficiar, în numele furnizorilor, precum și 
numărul total de facturi emise în perioada de raportare de beneficiari/terți, în numele 
persoanei impozabile, seria și numărul acestora, denumire și CUI beneficiari/terți.  
 

 La litera D – detaliere pe operațiuni efectuate cu persoane neînregistrate în scopuri 
de TVA, completarea CNP/NIF este obligatorie în situația în care persoana 



 Tax & Legal Weekly Alert: 4-8 Aprilie 2016   |   3 
 

impozabilă îl colectează de la persoana fizică din facturi sau contracte. În lipsa 
acestuia se vor declara numele, prenumele și adresa persoanei fizice.  
 

 La litera G – detaliere pe operațiuni efectuate prin aparate de marcat electronice 
fiscale, pentru operațiunile efectuate către persoane fizice în perioada                      
1 iulie 2016 - 31 decembrie 2016 se vor include detalieri pe fiecare operațiune numai 
pentru facturile cu valoare individuală mai mare de 10.000 lei. În ceea ce privește 
facturile cu valoare mai mică se va raporta doar numărul total al facturilor, valoarea 
bazei impozabile și a TVA aferentă. 

 
 

 
 
 
Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 
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