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  DOMENIU: PROCEDURI FISCALE 

T A X  focus 
nr. 11/10 februarie 2016  

SUBIECT:  FORMULARE 
FISCALE (390, 301, 100, 710) 

   
 

1. OPANAF nr. 591/2016 aprobă modelul și conținutul formularului (390 VIES) 
''Declarație recapitulativă privind livrările/ achizițiile/prestările  
intracomunitare''. Față de reglementările anterioare (OPANAF nr. 76/2010 și 
OPANAF nr. 3162/2011), nu sunt modificări majore:  

- Referirile la Codul fiscal sunt trimiteri la Titlul VII ''Taxa pe Valoarea 
Adăugată'' din Legea nr. 227/2015 și la Normele metodologice de 
aplicare a acestui titlu. 

- Se specifică în mod clar că acest formular se completează obligatoriu 
cu ajutorul programului de asistență elaborat de ANAF. 

- Din formular se elimină locul destinat ștampilei.  
- Se înlocuiește ''Comunitate'' cu ''Uniunea Europeană''. 

Formularul 390 se completează și se depune începând cu operațiunile 
desfășurate în luna ianuarie 2016 și se depune lunar, până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare lunii calendaristice în care a intervenit exigibilitatea 
TVA pentru operațiunile intracomunitare declarate. 

2. OPANAF nr. 592/2016 aprobă modelul și conținutul formularului (301) 
''Decont special de taxă pe valoarea adăugată''. Față de reglementările 
anterioare (OPANAF nr. 75/2010 și OPANAF nr. 30/2011), se actualizează 
referirile la Legea nr. 227/2015 privind articolele din Codul fiscal. La 
depunerea formularului în format hârtie, acesta nu va fi ștampilat.  

Formularul 301 se utilizează începând cu declararea obligațiilor fiscale 
aferente lunii ianuarie 2016. 

3. OPANAF nr. 587/2016 aduce modificări formularelor (100) ''Declarație 
privind obligațiile de plată la bugetul de stat'' și (710) ''Declarație rectificativă''. 
De asemenea, se actualizează Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul 
de stat. 

Referitor la formularul (100): 

- se adaugă rubrica: ''Declarație depusă după anularea rezervei verificării 
ulterioare'' (conform art. 105 alin (6) C.proc.fisc). În acest caz, se bifează 
rubrica nou introdusă și se completează temeiul legal pentru corectarea 
creanței fiscale. 

- se elimină rubrica ''De recuperat'' din cadrul secțiunii ''Impozite și taxe care 
se plătesc în contul unic''. 

- se modifică (se completează sau se elimină) unele categorii de impozite și 
contribuții care se depun lunar, trimestrial sau la alte termene. 

Referitor la formularul (710): 

- se adaugă rubrica: ''Declarație depusă după anularea rezervei verificării 
ulterioare'' (conform art. 105 alin (6) C.proc.fisc). În acest caz, se bifează 
rubrica nou introdusă și se completează temeiul legal pentru corectarea 
creanței fiscale. 

- se elimină rubrica ''Impozit minim'' din cadrul secțiunii ''Date privind creanța 
fiscală''. 

Formularul 100 se utilizează pentru declararea impozitelor și taxelor datorate 
începând cu data de 1 ianuarie 2016. 

CUPRINS 
1. Ordinul președintelui ANAF nr. 
591/2016 pentru aprobarea 
modelului și conținutului 
formularului (390 VIES) ''Declarație 
recapitulativă privind livrările/ 
achizițiile/prestările  
intracomunitare'', publicat în M. Of. 
nr. 94 din 8 februarie 2016. 
*intrare în vigoare la 8 februarie 2016 
2. Ordinul președintelui ANAF nr. 
592/2016 pentru aprobarea 
modelului și conținutului 
formularului (301) ''Decont special 
de taxă pe valoarea adăugată'', 
publicat în M. Of. nr. 94 din 8 
februarie 2016. 
*intrare în vigoare la 8 februarie 2016 
3. Ordinul președintelui ANAF nr. 
587/2016 pentru aprobarea 
modelului și conținutului 
formularelor utilizate pentru 
declararea impozitelor și taxelor cu 
regim de stabilire prin 
autoimpunere sau reținere la 
sursă, publicat în M. Of. nr. 94 din 
8 februarie 2016. 
*intrare în vigoare la 8 februarie 2016 
 

 
 
 
 
NOTĂ 
Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Prin urmare, nu ne asumăm 
nicio responsabilitate pentru eventualele 
pierderi rezultate ca urmare a acţiunilor 
întreprinse pe baza informaţiilor conţinute 
de aceasta publicaţie. Vă recomandăm să 
luați decizii numai după consultarea unui 
specialist. 
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