
    Anexa nr.6  
 

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE, MODUL DE DIFUZARE, 
 UTILIZARE ŞI PĂSTRARE A FORMULARELOR 

 
1. Denumire: (392A) "Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi 

prestările de servicii efectuate în anul...." 
1.1. Cod: 14.13.01.02/ia 
1.2. Format: A4/t1 
1.3. U/M: seturi 
1.4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. 
1.5. Se difuzează: gratuit. 
1.6. Se utilizează la: declararea livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii 

efectuate în anul de referinţă. 
1.7. Se întocmeşte, în 2 exemplare, de către persoana impozabilă care,  la data 

de 31 decembrie a anului de referinţă erau înregistrate în scopuri de TVA potrivit 
art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la acea dată este inferioară sumei 
de 220.000 lei sau de către reprezentantul fiscal al acesteia. 

1.8. Circulă: - originalul la organul fiscal competent; 
             - copia la persoana impozabilă. 

1.9. Se păstrează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 
 

2. Denumire: (392B) "Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, 
prestările de servicii şi achizitii efectuate în anul...." 

2.1. Cod: 14.13.01.02/ib 
2.2. Format: A4/t1 
2.3. U/M: seturi; 
2.4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. 
2.5. Se difuzează: gratuit. 
2.6. Se utilizează la: declararea livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi 

achiziţiilor efectuate în anul de referinţă. 
2.7. Se întocmeşte, în 2 exemplare, de catre persoana impozabilă care, la data 

de 31 decembrie a anului de referinţă  nu erau înregistrate în scopuri de TVA potrivit 
art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a căror cifră de afaceri realizată la acea dată, excluzând veniturile 
obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este 
inferioară sumei de 220.000 lei sau de către împuternicitul acesteia. 

2.8. Circulă: - originalul la organul fiscal competent; 
            - copia la persoana impozabilă. 

2.9. Se păstrează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 
 

3. Denumire: (393) " Declaraţie informativă privind veniturile obţinute 
din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu 
locul de plecare din România în anul……” 

3.1. Cod: 14.13.01.02/v 
3.2. Format: A4/t1 
3.3. U/M: seturi 
3.4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. 
3.5. Se difuzează: gratuit 



3.6. Se utilizează la: declararea veniturilor obţinute, în anul de raportare, din 
vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de 
plecare din România. 

3.7. Se întocmeşte de către persoana impozabilă sau reprezentantul fiscal al 
acesteia în 2 exemplare. 

3.8. Circulă: - originalul la organul fiscal competent; 
            - copia la persoana impozabilă. 

3.9. Se păstrează: la dosarul fiscal al contribuabilului. 


