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OPANAF nr. 1105/2016 modifică OPANAF nr. 3769/2015 prin care a fost 
aprobat modelul și conținutul formularului (394) "Declaraţie informativă privind 
livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele 
înregistrate în scopuri de TVA". 

Conform modificărilor aduse, prevederile OPANAF nr. 3769/2016 se vor aplica 
pentru operațiunile efectuate pe teritoriul național începând cu luna iulie 2016 
(în varianta anterioară se aplica pentru trimestrul I 2016) și vor intra în vigoare 
la data de 1 iulie 2016. 

Principalele modificări se referă la următoarele aspecte: 

- se introduce codul CAEN al activității preponderente efectiv desfășurate în 
perioada pentru care se completează declarația; 

- în secțiunile referitoare la livrări de bunuri/prestări de servicii, achiziții de 
bunuri și servicii, atât pentru persoanele impozabile care aplică sistemul 
normal de TVA, cât și pentru cele care aplică sistemul de TVA la încasare, se 
vor evidenția distinct livrările/achizițiile de telefoane mobile, microprocesoare, 
console jocuri, tablete PC și laptopuri în funcție de valoarea acestor bunuri, 
exclusiv TVA, înscrise într-o factură (dacă suma este mai mică de 22.500 lei). 

- se introduc secțiuni noi cu privire la: livrări de bunuri/prestări de servicii, 
achiziții de bunuri și servicii, atât pentru persoanele impozabile care aplică 
sistemul normal de TVA, cât și pentru cele care aplică sistemul de TVA la 
încasare, pentru operațiuni derulate în regim special (agenții de turism, bunuri 
second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități). Aceste 
prevederi se aplică pentru operațiuni realizate  cu persoane impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA în România, persoane neînregistrate în scopuri 
de TVA, persoane impozabile nestabilite în România care sunt/nu sunt 
stabilite în alt stat membru, neînregistrate și care nu sunt obligate să se 
înregistreze în scopuri de TVA în România. 

- cotele de TVA utilizate la completarea declarației sunt: 24%, 20%, 9%, 5%. 

- pentru achizițiile de bunuri și servicii, declarația va cuprinde și sumele 
aferente contractelor încheiate cu persoane fizice. 

- pentru persoanele impozabile nestabilite în România care sunt stabilite în alt 
stat membru, neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în 
scopuri de TVA în România se vor declara numai operațiunile derulate pe 
teritoriul național care nu se înscriu în declarația recapitulativă privind 
livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390). 

- în cazul persoanelor impozabile nestabilite în România care nu sunt stabilite 
pe teritoriul UE, neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în 
scopuri de TVA în România, nu se declară operațiunile de import de bunuri 
(inclusiv în cazul persoanei impozabile pentru care s-a acordat certificat de 
amânare de la plata în vamă a TVA). 

- în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii și achizițiilor de bunuri și 
servicii pentru care se aplică taxarea inversă, se are în vedere ca valoarea 
bunurilor livrate, exclusiv TVA, înscrise într-o factură să fie mai mare sau 
egală cu 22.500 lei. De asemenea, se va face defalcarea pe categorii: 
telefoane mobile, microprocesoare, console jocuri, tablete PC și laptopuri. 

CUPRINS 
Ordinul președintelui ANAF nr. 
1105/2016 pentru modificarea 
Ordinului președintelui Agenției 
NAționale de Administrare Fiscală 
nr. 3769/2015 privind declararea 
livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor 
efectuate pe teritoriul naţional de 
persoanele înregistrate în scopuri de 
TVA şi pentru aprobarea modelului 
şi conţinutului declaraţiei 
informative privind livrările/prestările 
şi achiziţiile efectuate pe teritoriul 
naţional de persoanele înregistrate 
în scopuri de TVA, publicat în M. Of. 
nr. 242 din 1 aprilie 2016. 

*intrare în vigoare la 1 aprilie 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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- la achiziții de bunuri și servicii, precum și livrări de 
bunuri/prestări servicii cu excepția celor legate direct de 
bunuri imobile, se vor lua în considerare și cotele de 
TVA de 24% și 19%. 

- se introduce secțiunea TVA colectată aferentă marjei 
de profit din perioada de raportare indiferent de data la 
care au fost efectuate operațiunile de către persoanele 
impozabile care aplică regimul special pentru agențiile 
de turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte 
de colecție și antichități. 

- în cadrul operațiunilor taxabile efectuate pe teritoriul 
național, cu detaliere pe operațiuni efectuate prin 
intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale 
(AMEF), se va defalca numărul AMEF pentru fiecare 
lună în parte. În situația în care, pentru activitățile 
exceptate de la obligația utilizării AMEF, au fost emise și 
facturi, acestea se vor declara în cartușul corespunzător 
operațiunii. 

- în Secțiunea Alte informații, se introduc subsecțiuni 
noi:  

(i) numărul total de facturi emise în perioada de 
raportare de persoana impozabilă în calitate de 
beneficiar, în numele furnizorilor,  

(ii) numărul total de facturi emise în perioada de 
raportare de beneficiari în numele persoanei impozabile, 
(iii) numărul total de facturi emise în perioada de 
raportare de terți în numele persoanei impozabile. 

- În cazul unor erori/omisiuni observate după depunerea 
declarației, nu vor face obiectul redepunerii formularului 
facturile primite de persoana impozabilă în altă perioadă 
de raportare față de data emiterii acestora de către 
furnizor. 

- Se definesc excepții (pentru livrări către persoane 
fizice): 

a) pentru livrări de bunuri/prestări servicii efectuate 
de persoane fizice pentru care au fost emise facturi 
cu valoare individuală mai mică sau egală cu 10.000 
lei (se va completa numărul total al facturilor emise, 
valoarea totală a bazei impozabile și TVA aferentă, 
defalcate pe cote de TVA) 

b) pentru livrări de bunuri/prestări servicii efectuate 
de persoane impozabile care aplică regimul special 
către persoane fizice pentru care au fost emise 
facturi cu valoare individuală mai mică sau egală cu 
10.000 lei (se va completa numărul total al facturilor 
emise și valoarea acestora cu TVA inclusă). 

În perioada 1 iulie 2016 – 31 decembrie 2016, se 
cuprind în lista de detaliu doar facturile emise către 
persoane fizice cu valoare individuală mai mare de 
10.000 lei.  

De la 1 ianuarie 2017, se vor cuprinde în lista de detaliu 
toate facturile emise către persoane fizice, indiferent de 
valoarea acestora. 

 

 

 


