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DECLARAŢIE INFORMATIVĂ PRIVIND
LIVRĂRILE/ PRESTĂRILE ŞI ACHIZIŢIILE 
EFECTUATE PE TERITORIUL NAŢIONAL
Perioada:
A. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI  ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA
RO
B. DATE DE IDENTIFICARE REPREZENTANT FISCAL/ LEGAL/ ÎMPUTERNICIT
C. REZUMAT DECLARAŢIE
LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII EFECTUATE  (L)
ACHIZITII DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII EFECTUATE  (A)
LIVRĂRI DE BUNURI/ PRESTĂRI DE SERVICII EFECTUATE 
PENTRU CARE SE  APLICĂ TAXAREA INVERSĂ  (V), din care :
ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE 
SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ  (C), din care :
 - pentru cereale si plante tehnice (din V )
 - pentru cereale si plante tehnice (din C )
NUMĂR TOTAL AL PERSOANELOR ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA INCLUSE ÎN DECLARATIE
VALOARE TOTALA
A BAZEI IMPOZABILE (lei)
VALOARE TOTALA 
A TVA (lei)
  (suma de control)
NUMAR
FACTURI
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA
              Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete
  Persoana care face declaraţia
Se completează de personalul organului fiscal
Număr inregistrare __________________________________Data inregistrării _____________________
 Cod M.F.P. 14.13.01.02/f                                                                                                                                                                                     Număr operator de date cu caracter personal 759
Cod de inregistrare in scopuri de TVA
Denumire / Nume si prenume beneficiar/ furnizor 
                                         Cod si denumire NC produs
din care:
*) Tip 
 L/A/V/C
Nr.cr.
Nr.cr.
din care:
 LISTA  OPERATIUNILOR  TAXABILE  EFECTUATE  PE TERITORIUL  NAŢIONAL 
(cu detaliere pe operatiuni cu taxare inversa pentru cereale si plante tehnice)
TVA 
Baza impozabila 
(lei)
Nr.facturi 
Ajutor calcul 
TVA  --->
*) Tip operatiune : L-livrari , A-achizitii, V- livrari cu taxare inversa, C- achizitii cu taxare inversa
Atentie ! Se pot incarca in jur de 500 de inregistrari.
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