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Nu ati selectat tipul declaratiei!
Atentie !  Incepand cu anul 2013, 392A si 392B NU se mai raporteaza pentru cifra de afaceri zero !
8.1.1.2188.1.406459.359820
I.DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE NEINREGISTRATE IN SCOPURI DE TVA
I.DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE 
II.DATE DE IDENTIFICARE A IMPUTERNICITULUI.
Sectiunea Date de identificare a reprezentantului fiscalSe completeaza doar în cazul în care depunerea declaratiei informative  se realizeaza prin reprezentantul fiscal desemnat potrivit legii.	
III.CIFRA DE AFACERI
Se înscrie cifra de afaceri realizata la finele anului de raportare, care  trebuie sa fie inferioara sumei de 35.000 de euro, calculata în echivalent lei, potrivit legii, respectiv inferioara sumei de 119.000 lei pentru 392A.
IV.LIVRARI DE BUNURI SI PRESTARI SERVICII CATRE:
-lei-
Valoare
      TVA
V.ACHIZITII DE LA:  
      TVA
Valoare
-lei-
/23.02.2015
Loc rezervat organului fiscal
Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.
Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Nr. inregistrare
Data
	Livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate de persoanele impozabile      inregistrate    in scopuri de TVA, a caror cifra de afaceri realizata la finele anului de raportare este inferioara sumei de 35.00 de euro, calculata in echivalent lei : 
	Livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate de persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA  (cifra de afaceri realizata la finele anului de raportare, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane): 
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	Se completeaza cu baza de impozitare înscrisa  în Jurnalul pentru vânzari, pentru livrarile de bunuri, prestarile de servicii efectuate  catre persoanele neînregistrate în scopuri de TVA.: 
	Se completeaza cu valoarea TVA înscrisa în Jurnalul pentru vânzari, pentru livrarile de bunuri, prestarile de servicii efectuate catre persoanele înregistrate în scopuri de  TVA.: 
	Se completeaza cu valoarea TVA înscrisa în Jurnalul  pentru vânzari, pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoane neînregistrate în scopuri  de TVA.: 
	Se completeaza cu baza de impozitare înscrisa în Jurnalul pentru cumparari, pentru achizitii efectuate de la persoane înregistrate în scopuri de TVA.: 
	Se completeaza baza de impozitare înscrisa în Jurnalul  pentru cumparari, pentru achizitii efectuate de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.: 
	Se completeaza cu valoarea TVA înscrisa în  Jurnalul  pentru cumparari, pentru achizitiile efectuate de la persoane înregistrate în scopuri de TVA.: 
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