Declara ie informativ

392

privind livr rile de bunuri i prest rile de servicii
efectuate în anul 2006

Livr ri de bunuri i prest ri de servicii efectuate de persoanele înregistrate ca pl titori de TVA, a c ror cifr de afaceri,
realizat la finele anului 2006, este inferioar sumei de 33.817 lei;

Livr ri de bunuri i prest ri de servicii efectuate de persoanele neînregistrate ca pl titori de TVA, a c ror cifr de afaceri,
realizat la finele anului 2006, este între 33.817 i 200.000 lei.

I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
DENUMIRE / NUME, PRENUME
COD DE IDENTIFICARE FISCAL
DOMICILIUL FISCAL
JUDE

SECTOR

LOCALITATE

STRADA
ET.

NR.
AP.

COD PO TAL

BLOC

SC.

TELEFON

FAX

E-MAIL

II. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL
DENUMIRE / NUME, PRENUME
COD DE IDENTIFICARE FISCAL

III. CIFRA DE AFACERI
Cifra de afaceri realizat in anul 2006 (lei)

IV. LIVRARI DE BUNURI SI PRESTARI DE SERVICII

- lei -

Livrari de bunuri si prestari de servicii
tre

Valoare

TVA

1. Persoane înregistrate ca pl titori de TVA
2. Persoane neinregistrate ca pl titori de TVA

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c
corecte i complete

datele înscrise în acest formular sunt

Numele persoanei care face declara ia
Func ia
tampila

Semn tura
Se completeaz de personalul organului fiscal
Organ fiscal
Num r înregistrare
Numele persoanei care a verificat

Cod MFP: 14.13.01.02/i

Data înregistrare

/

/

INSTRUC IUNI
pentru completarea formularului (392)
"Declara ie informativ privind livrarile de bunuri si prestarile de
servicii"

Formularul "Declara ie informativ privind livrarile de bunuri si prestarile
de servicii" se completeaz de c tre:
- persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA la data de 31
decembrie 2006, a c ror cifra de afaceri, efectiv realizat la aceast dat ,
este inferioar sumei de 10.000 euro stabilit la cursul de schimb comunicat
de Banca Na ional a României la finele anului 2006 i anume 33.817 lei;
- persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie 2006, se aflau
în regimul special de scutire în condi iile art. 152 din Legea nr.571/2003
privind Codul Fiscal, cu modific rile ulterioare, în vigoare pân la data de 31
decembrie 2006, a c ror cifr de afaceri, realizat la aceast dat , excluzând
veniturile ob inute din vânzarea de bilete de transport interna ional rutier de
persoane, este cuprins intre 33.817 lei i 200.000 lei.
Formularul "Declara ie informativ privind livrarile de bunuri si prestarile
de servicii" se depune la organul fiscal competent, pân la data de 1 martie
2007, inclusiv.
Formularul "Declara ie informativ privind livrarile de bunuri si prestarile
de servicii" se depune, în format electronic, astfel:
- la registratura organului fiscal competent;
- la po , prin scrisoare recomandat ;
Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi înso it de
formularul editat de persoana impozabil cu ajutorul programului de asisten ,
semnat i tampilat, conform legii.
Formatul se editeaz în dou exemplare:
- 1 exemplar se depune la unitatea fiscal , împreun cu suportul
electronic;
- 1 exemplar se p streaz de c tre persoana impozabil .
Formatul electronic al formularului "Declara ie informativ privind
livrarile de bunuri si prestarile de servicii" se ob ine prin folosirea programului
de asisten elaborat de Ministerul Finan elor Publice.
Programul de asisten este pus la dispozi ia persoanelor impozabile,
gratuit, de unit ile fiscale sau poate fi desc rcat de pe serverul de web al
Ministerului Finan elor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

COMPLETAREA FORMULARULUI SE FACE ASTFEL:
Persoanele înregistrate ca pl titori de tax pe valoarea ad ugat , a
ror cifr de afaceri, efectiv realizat la finele anului 2006, este inferioar
sumei de 33.817 lei, vor bifa caseta corespunz toare din declara ie i vor
înscrie la Sec iunea IV „Livr ri de bunuri i prest ri de servicii” atât „Valoarea”
total a opera iunilor efectuate c tre persoane înregistrate ca pl titori de tax
pe valoarea ad ugat i a celor efectuate c tre persoane neînregistrate ca

pl titori de tax pe valoarea ad ugat , în anul 2006, cât i „Taxa pe valoarea
ad ugat ” aferent acestor opera iuni.
Persoanele impozabile neînregistrate ca pl titori de tax pe valoarea
ad ugat a c ror cifr de afaceri, efectiv realizat la finele anului 2006,
excluzând veniturile ob inute din vânzarea de bilete de transport interna ional
rutier de persoane, este cuprins intre 33.817 lei i 200.000 lei, vor bifa
caseta corespunz toare din declara ie i vor înscrie la Sec iunea IV „Livr ri de
bunuri i prest ri de servicii” numai „Valoarea” total a opera iunilor efectuate
tre persoane înregistrate ca pl titori de tax pe valoarea ad ugat i a celor
efectuate c tre persoane neînregistrate ca pl titori de tax pe valoarea
ad ugat , în anul 2006.
SEC IUNEA „DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE”
Caseta "Denumire/Nume prenume" se completeaz cu denumirea
persoanei juridice, asocia iei sau a entit ii f
personalitate juridic , ori cu
numele i prenumele persoanei fizice, dup caz.
Caseta "Cod de identificare fiscal " se completeaz astfel:
a) persoanele înregistrate ca pl titori de tax pe valoarea ad ugat
înscriu codul de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscal
precedat de prefixul RO)
b) persoanele neînregistrate ca pl titori de tax pe valoarea adaugat
înscriu codul de identificare fiscal .
Înscrierea cifrelor în caset se face cu aliniere la dreapta.
Caseta ”Domiciliu fiscal” se completeaz cu datele privind adresa
domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dup caz) al
persoanei impozabile.
Reprezentantul fiscal desemnat de o persoan impozabil stabilit în
str in tate, înscrie la sec iunea „ Date de indentificare a persoanelor
impozabile”
- Denumire/ numele i pronumele - persoana impozabil stabilit în
str in tate
- Cod de identificare fiscal - codul de înregistrare în scopuri de tax pe
valoarea ad ugat atribuit persoanei impozabile str ine, înscris în certificatul
de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat .
- Domiciliul fiscal – adresa din st in tate a persoanei impozabile.
SEC IUNEA DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL
- Denumirea/ nume prenume – se înscrie denumirea, numele/
prenumele persoanei impozabile care a fost desemnat ca reprezentant fiscal
de catre persoana impozabil str in .
- Cod de identificare fiscal – se înscrie codul de înregistrare în scopuri
de taxa pe valoarea ad ugat atribuit pentru activitatea proprie.
SECTIUNEA "CIFRA DE AFACERI"
Persoanele înregistrate ca pl titori de tax pe valoarea ad ugat , a
ror cifr de afaceri, efectiv realizat la finele anului 2006, este inferioar
sumei de 33.817 lei, înscriu cifra de afaceri, în lei, realizat la finele anului
2006, constituit din suma, f
taxa pe valoarea ad ugat , a livr rilor de

bunuri i a prest rilor de servicii taxabile, incluzând i opera iunile scutite cu
drept de deducere, potrivit dispozi iilor art.152 alin.(6) din Legea nr.571/2003
privind Codul Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, în vigoare pân
la 31 decembrie 2006.
Persoanele impozabile neînregistrate ca pl titori de tax pe valoarea
ad ugat , a c ror cifr de afaceri este cuprins între 33.817 lei i 200.000 lei,
înscriu cifra de afaceri realizat , în lei, la finele anului 2006, constituit din
suma, f
taxa pe valoarea ad ugat , a livr rilor de bunuri i a prest rilor de
servicii taxabile, incluzând i opera iunile scutite cu drept de deducere, potrivit
dispozi iilor art.152 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, în vigoare pân la 31 decembrie 2006,
a include veniturile ob inute din vânzarea de bilete de transport
interna ional rutier de persoane.
SECTIUNEA "LIVR RI DE BUNURI I PREST RI DE SERVICII"
Persoanele înregistrate ca pl titori de tax pe valoarea ad ugat ,
a c ror cifr de afaceri, efectiv realizat la finele anului 2006, este
inferioar sumei de 33.817 lei, vor completa astfel:
Rândul 1 – Coloana “Valoare” se completeaz cu baza de impozitare
înscris în “Jurnalul pentru vânz ri” (cod 14. 6.12/a) ) aprobat prin Ordinul
ministrului finan elor publice nr. 171/2004, cu modific rile i complet rile
ulterioare, prin însumarea cifrelor înscrise în coloana 8 ( baza de impozitare
cota 19%) cu cifrele înscrise în coloana 10 (baza de impozitare cota 9%)
pentru livr rile de bunuri i prest rile de servicii efectuate c tre persoanele
înregistrate ca pl titor de tax pe valoarea ad ugat , în anul 2006.
Rândul 1 – Coloana “TVA” se completeaz cu valoarea TVA înscris în
“Jurnalul pentru vânz ri” ob inut prin însumarea cifrelor înscrise în coloana 9
(valoare TVA cota 19%) cu cifrele înscrise în coloana 11 (Valoarea TVA cota
9%) pentru livr rile de bunuri i prest rile de servicii efectuate c tre
persoanele înregistrate ca pl titori de tax pe valoarea ad ugat , în anul
2006.
Rândul 2 – Coloana “Valoare” se completeaz cu baza de impozitare
înscrisa în “Jurnalul pentru vânz ri” (cod 14. 6.12/a) ) aprobat prin Ordinul
ministrului finan elor publice nr.171/2004, cu modific rile i complet rile
ulterioare, prin însumarea cifrelor înscrise în coloana 8 ( baza de impozitare
cota 19%) cu cifrele înscrise în coloana 10 (baza de impozitare- cota 9%)
pentru livr rile de bunuri i prest rile de servicii efectuate c tre persoanele
neînregistrate ca pl titor de tax pe valoarea ad ugat , în anul 2006.
Rândul 2 – Coloana „TVA” se completeaz cu valoarea TVA înscris în
“Jurnalul pentru vânz ri” ob inut prin însumarea cifrelor înscrise în coloana 9
(valoare TVA cota 19%) cu cifrele înscrise în coloana 11 (Valoarea TVA cota
9%) pentru livr rile de bunuri i prest rile de servicii efectuate c tre persoane
neînregistrate ca pl titori de tax pe valoarea ad ugat , în anul 2006.
Persoanele impozabile neînregistrate ca pl titori de tax pe
valoarea ad ugat a c ror cifr de afaceri, efectiv realizat la finele
anului 2006, excluzând veniturile ob inute din vânzarea de bilete de
transport interna ional rutier de persoane, este cuprins intre 33.817 lei
i 200.000 lei, vor completa numai coloana “Valoare”, astfel:

Rândul 1 – Coloana „Valoare” se completeaz cu baza de impozitare
înscris în “Jurnalul pentru vânz ri”(cod 14.6.12/a) aprobat prin Ordinul
ministrului finan elor publice nr.171/2004, cu modific rile i complet rile
ulterioare, prin însumarea cifrelor înscrise în col.8 ( baza de impozitare cota
19%) cu cifrele înscrise în col.10 ( baza de impozitare cota 9%) pentru livr rile
de bunuri i prest ri de servicii efectuate c tre persoanele înregistrate ca
pl titor de TVA, în anul 2006.
Rândul 2 – Coloana „Valoare” se completeaz cu baza de impozitare
înscris în “Jurnalul pentru vânz ri”(cod 14.6.12/a) aprobat prin Ordinul
ministrului finan elor publice nr. 171/2004, cu modific rile i complet rile
ulterioare, prin însumarea cifrelor înscrise în col.8 ( baza de impozitare cota
19%) cu cifrele înscrise în col.10 ( baza de impozitare cota 9%) pentru livr rile
de bunuri i prest rile de servicii efectuate c tre persoane neînregistrate ca
pl titor de TVA , în anul 2006.

