394
PERIOADA DE RAPORTARE
ANUL:

Ministerul Economiei i Finan elor
Agen ia Na ional de Administrare Fiscal

DECLARA IE INFORMATIV
PRIVIND LIVR RILE / PREST RILE I
ACHIZI IILE EFECTUATE PE TERITORIUL
NA IONAL
PERIOADA

Perioada semestrial : S1 sau S2

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA
DENUMIRE /NUME I PRENUME
COD DE INREGISTRARE IN SCOPURI DE TVA
DOMICILIUL FISCAL
JUDE
SECTOR
STRADA
ET.
AP.
COD PO TAL
FAX

RO

NR.

LOCALITATE
BLOC

SC.

LOCALITATE
BLOC

SC.

TELEFON
E-MAIL

B. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
DENUMIRE /NUME I PRENUME
COD DE INREGISTRARE IN SCOPURI DE TVA
DOMICILIUL FISCAL
JUDE
SECTOR
STRADA
ET.
AP.
COD PO TAL
FAX

NR.
TELEFON
E-MAIL

C. REZUMAT DECLARA IE
NUM R TOTAL AL PERSOANELOR ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA
INCLUSE ÎN DECLARA IE
VALOAREA TOTAL A BAZEI IMPOZABILE AFERENT LIVR RILOR DE
BUNURI/PREST RILOR DE SERVICII EFECTUATE
VALOAREA TOTAL A TVA AFERENT LIVR RILOR DE
BUNURI/PREST RILOR DE SERVICII EFECTUATE
VALOAREA TOTAL A BAZEI IMPOZABILE AFERENT ACHIZI IILOR
DE BUNURI I SERVICII EFECTUATE
VALOAREA TOTAL A TVA AFERENT ACHIZI IILOR DE BUNURI I
SERVICII EFECTUATE

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete
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 M.E.F. 14.13.01.02/f

Data înregistr rii (zz/ll/aa)

Nr.
Crt.

LISTA LIVR RILOR DE BUNURI/PREST RILOR DE SERVICII EFECTUATE PE TERITORIUL NA IONAL
Denumire/Nume i prenume
Codul de înregistrare în scopuri
Baza impozabil total (lei)
Taxa pe valoarea ad ugat
beneficiar
de TVA al beneficiarului
total (lei)

Cod M.E.F. 14.13.01.02/f

Nr.
Crt.

LISTA ACHIZ IILOR DE BUNURI I SERVICII EFECTUATE PE TERITORIUL NA IONAL
Denumire/Nume i prenume
Codul de înregistrare în scopuri de Baza impozabil total (lei)
Taxa pe valoarea ad ugat
furnizor/prestator
TVA al furnizorului/prestatorului
total (lei)

Cod M.E.F. 14.13.01.02/f
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ANEXA Nr. 2

INSTRUCﬁIUNI
de completare a formularului (394) îDeclara˛ie informativ„ privind livr„rile/prest„rile ∫i achizi˛iile
efectuate pe teritoriul na˛ional“
cod MEF 14.13.01.02/f
Declara˛ia se completeaz„ ∫i se depune semestrial de
c„tre:
— persoanele impozabile Ónregistrate Ón scopuri de TVA

— un exemplar se depune la organul fiscal competent
Ómpreun„ cu suportul electronic;
— un exemplar se p„streaz„ de c„tre contribuabil.

Ón Rom‚nia conform art. 153 din Legea nr. 571/2003

Formatul electronic al declara˛iei se ob˛ine prin folosirea

privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i complet„rile

programului de asisten˛„ elaborat de Ministerul Economiei

ulterioare, denumit„ Ón continuare Codul fiscal, ∫i care sunt

∫i Finan˛elor ∫i este pus la dispozi˛ia contribuabililor, gratuit,

obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. a) ∫i

de unit„˛ile fiscale sau poate fi desc„rcat de pe serverul

alin. (2) din Codul fiscal, pentru opera˛iuni impozabile Ón

de web al Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor, portalul

Rom‚nia conform art. 126 alin. (1) ∫i taxabile cu cota de

ANAF la adresa http://anaf.mfinante.ro.

19% sau 9%. Declara˛ia se depune pentru orice opera˛iune

Completarea declara˛iei se face astfel:

taxabil„ pentru care, conform titlului VI al Codului fiscal,
este emis„ o factur„, inclusiv pentru avansuri. Declara˛ia
trebuie s„ con˛in„ toate facturile care au fost emise Ón

SECﬁIUNEA 1

semestrul de raportare;
— persoanele impozabile Ónregistrate Ón scopuri de TVA
Ón Rom‚nia conform art. 153 din Codul fiscal, care
realizeaz„ Ón Rom‚nia, de la persoanele impozabile

Cartu∫ul îPerioada de raportare“ se completeaz„ cu:
Anul la care se refer„ declara˛ia; se Ónscrie anul
calendaristic cu 4 caractere (exemplu: 2007).

Ónregistrate Ón scopuri de TVA Ón Rom‚nia, achizi˛ii de

Perioada de raportare aferent„ opera˛iunilor realizate;

bunuri sau servicii taxabile cu cota de 19% sau 9%.

format„ din dou„ caractere, primul fiind litera îS“ ∫i al

Declara˛ia trebuie s„ con˛in„ toate facturile care au fost

doilea fiind cifra aferent„ semestrului calendaristic respectiv.

primite Ón semestrul de raportare. Declara˛ia nu se depune
pentru facturile emise prin autofacturare sau Ón cazul
opera˛iunilor pentru care se aplic„ taxarea invers„.

A. Date de identificare ale persoanei Ónregistrate Ón
scopuri de TVA

Declara˛ia se depune la organul fiscal competent p‚n„

Denumire/nume ∫i prenume — se Ónscriu, dup„ caz,

Ón data de 25 inclusiv a lunii urm„toare Óncheierii

denumirea sau numele ∫i prenumele persoanei Ónregistrate

semestrului de raportare ∫i numai dac„ Ón semestrul de

Ón scopuri de TVA.

raportare au fost realizate opera˛iuni de natura celor care
fac obiectul obliga˛iei de declarare.
Œn cazul Ón care, dup„ depunerea declara˛iei, persoana
impozabil„ constat„ existen˛a unor omisiuni Ón datele
declarate sau Ón cazul Ón care una sau mai multe facturi

Cod de Ónregistrare Ón scopuri de TVA — se Ónscrie
codul de Ónregistrare Ón scopuri de TVA (codul de
identificare fiscal„ precedat de prefixul RO).
Domiciliul fiscal — se Ónscrie adresa domiciliului fiscal al
persoanei Ónregistrate Ón scopuri de TVA.

sunt emise Ón cursul unui semestru, dar sunt primite de
beneficiarul tranzac˛iei dup„ data depunerii declara˛iei,

B. Date de identificare ale reprezentantului fiscal

persoana impozabil„ trebuie s„ depun„ o nou„ declara˛ie

Denumire/nume, prenume — se Ónscriu, dup„ caz,

corect completat„, care Ónlocuie∫te declara˛ia informativ„

denumirea sau numele ∫i prenumele persoanei impozabile

depus„ ini˛ial.

care a fost desemnat„ ca reprezentant fiscal de c„tre

Declara˛ia se depune Ón format electronic, pe suport
electronic, Ónso˛it„ de formatul h‚rtie, semnat ∫i ∫tampilat
conform legii. Œn formatul h‚rtie se depune doar prima
pagin„ a declara˛iei. Formatul h‚rtie se editeaz„ Ón dou„
exemplare:

persoana impozabil„ str„in„.
Cod de identificare fiscal„ — se Ónscrie codul de
identificare fiscal„ al reprezentantului fiscal.
Domiciliul fiscal — se Ónscrie adresa domiciliului fiscal al
reprezentantului fiscal.

7

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 376/4.VI.2007
C. Rezumat declara˛ie
Acest cartu∫ con˛ine:
— Num„rul total al persoanelor Ónregistrate Ón scopuri
de TVA incluse Ón declara˛ie, indiferent de num„rul
opera˛iunilor;
— Valoarea total„ a bazei impozabile aferent„ livr„rilor
de bunuri/prest„rilor de servicii efectuate;
— Valoarea total„ a TVA aferent„ livr„rilor de
bunuri/prest„rilor de servicii efectuate;
— Valoarea total„ a bazei impozabile aferent„
achizi˛iilor de bunuri ∫i servicii efectuate;
— Valoarea total„ a TVA aferent„ achizi˛iilor de bunuri
∫i servicii efectuate.

SECﬁIUNEA a 2-a

Se completeaz„ cu facturile emise/primite, cumulate pe
codurile de Ónregistrare Ón scopuri de TVA ale partenerilor
de tranzac˛ii.
Lista livr„rilor de bunuri/prest„rilor de servicii efectuate
pe teritoriul na˛ional
Coloana îDenumire/Nume ∫i prenume beneficiar“ — se
Ónscriu denumirea/numele ∫i prenumele persoanei
Ónregistrate Ón scopuri de TVA c„tre care a fost emis„
factura sau denumirea/numele ∫i prenumele reprezentantului
fiscal, Ón cazul Ón care beneficiarul livr„rii de bunuri/prest„rii
de servicii nu este stabilit Ón Rom‚nia ∫i ∫i-a desemnat un
reprezentant fiscal, dac„ acesta din urm„ este persoana
obligat„ la plata taxei.
Coloana îCodul de Ónregistrare Ón scopuri de TVA al
beneficiarului“ — se Ónscrie codul de Ónregistrare Ón scopuri
de TVA al beneficiarului livr„rii de bunuri/prest„rii de
servicii sau al reprezentantului fiscal, Ón cazul Ón care
beneficiarul livr„rii de bunuri/prest„rii de servicii nu este
stabilit Ón Rom‚nia ∫i ∫i-a desemnat un reprezentant fiscal,
dac„ acesta din urm„ este persoana obligat„ la plata taxei.

Coloana îBaza impozabil„ total„“ — se Ónscrie baza de
impozitare, exclusiv taxa, aferent„ tuturor livr„rilor de
bunuri/prest„rilor de servicii, inclusiv baza de impozitare
aferent„ facturilor de stornare, Ón lei. Œn cazul Ón care baza
de impozitare este negativ„, valoarea total„ a acesteia se
Ónscrie cu semnul (—).
Coloana îTaxa pe valoarea ad„ugat„ total„“ — se
Ónscrie suma total„ a taxei colectate, inclusiv taxa aferent„
facturilor de stornare, Ón lei. Œn cazul Ón care baza de
impozitare este negativ„, suma total„ a taxei se Ónscrie cu
semnul (—).
Lista achizi˛iilor de bunuri ∫i servicii efectuate pe
teritoriul na˛ional
Coloana îDenumire/Nume ∫i prenume furnizor/prestator“ —
se Ónscriu denumirea/numele ∫i prenumele persoanei
Ónregistrate Ón scopuri de TVA care a emis factura sau
denumirea/numele ∫i prenumele reprezentantului fiscal, Ón
cazul Ón care furnizorul/prestatorul nu este stabilit Ón
Rom‚nia ∫i ∫i-a desemnat un reprezentant fiscal, dac„
acesta din urm„ este persoana obligat„ la plata taxei.
Coloana îCodul de Ónregistrare Ón scopuri de TVA al
furnizorului/prestatorului“ — se Ónscrie codul de Ónregistrare
Ón scopuri de TVA al furnizorului/prestatorului sau al
reprezentantului fiscal, Ón cazul Ón care furnizorul/prestatorul
nu este stabilit Ón Rom‚nia ∫i ∫i-a desemnat un
reprezentant fiscal, dac„ acesta din urm„ este persoana
obligat„ la plata taxei.
Coloana îBaza impozabil„ total„“ — se Ónscrie baza de
impozitare, exclusiv taxa, aferent„ tuturor achizi˛iilor de
bunuri ∫i servicii, inclusiv baza de impozitare aferent„
facturilor de stornare, Ón lei. Œn cazul Ón care baza de
impozitare este negativ„, valoarea total„ a acesteia se
Ónscrie cu semnul (—).
Coloana îTaxa pe valoarea ad„ugat„ total„“ — se
Ónscrie suma total„ a taxei, inclusiv taxa aferent„ facturilor
de stornare, Ón lei. Œn cazul Ón care baza de impozitare
este negativ„, suma total„ a taxei se Ónscrie cu semnul (—).

INSTRUCﬁIUNI
pentru transmiterea Ón format electronic a formularului (394) îDeclara˛ie informativ„
privind livr„rile/prest„rile ∫i achizi˛iile efectuate pe teritoriul na˛ional“
Formatul electronic al declara˛iei se transmite organului

(caractere rom‚ne∫ti) ∫i caractere de control, cu excep˛ia

fiscal competent pe dischet„ 3 1/2 inch, 1.440 MB

celor men˛ionate anterior. Separatorul dintre c‚mpuri va fi

compatibil„ MS-DOS sau pe alt suport magnetic.
Informa˛iile din declara˛ia informativ„ 394 vor fi
transmise Óntr-un fi∫ier format text ASCII, Ón care fiecare
Ónregistrare (linie) se termin„ cu carriage return ∫i linefeed.
Nu se admit Ón cadrul Ónregistr„rilor (liniilor) diacritice

virgula, iar delimitatorul c‚mpurilor de tip caracter
(alfanumeric) va fi #.
Ordinea

c‚mpurilor

din

structura

fi∫ierului

este

obligatorie, indiferent dac„ acestea se completeaz„ sau nu.

