
 

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 

ORDIN NR……… 

 

privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor  efectuate pe teritoriul 

naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea 

modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi 

achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de 

TVA 

 

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, 

 

 în temeiul art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările 

şi completările ulterioare şi al art. 59 alin.(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, 

 

 emite următorul  

 

ORDIN 

 

 

 Art. 1 – Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt 

obligate să declare livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi 

servicii realizate pe teritoriul României către/de la  orice persoană, aşa cum este definită 

la art.266, alin.(1), pct.24 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

 

 Art. 2 –  În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 1, se aprobă modelul şi 

conţinutul formularului (394) "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi 

achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional", cod MEF 14.13.01.02/f, prevăzut în Anexa 

nr.1. 

 

 Art. 3 – Formularul prevăzut la art. 2 se completează şi se depune conform 

instrucţiunilor prevăzute în Anexa nr. 2, iar condiţiile ce trebuie respectate de către 

fişierul XML pentru depunerea electronică  a declaraţiilor vor fi disponibile pe portalul 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

 

 Art. 4 – Formularul prevăzut la art. 2 se gestionează conform procedurii 

prevăzute în Anexa nr. 3. 

 

 Art. 5 – Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare ale 

formularului prevăzut la art. 2 sunt stabilite în Anexa nr. 4. 

 

 Art. 6 – Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 



 Art. 7 – Perioada de raportare pentru formularul menţionat la art. 2 este perioada 

fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 

300), prevăzută la art.322 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

 

 Art. 8 – Declaraţia menţionată la art.2 se depune până în data de 25, inclusiv, a 

lunii următoare încheierii perioadei de raportare, la organul fiscal competent. 

 

 Art. 9 – Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală, Direcția generală de administrare a marilor 

contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale 

subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentului ordin. 

 

 Art.10 – Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu operaţiunile 

efectuate în trimestrul I 2016 pe teritoriul naţional.   

 

 Art.11 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi 

intră în vigoare la data de 1 aprilie 2016. 

 

 Art.12 – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă prevederile 

Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3596/2011 

privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de 

persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului 

declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul 

naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.927 din 28 decembrie 2011, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Emis la București, în …………………. 

 

PREȘEDINTELE 

AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ, 

 

Gelu - Ştefan DIACONU 


