Referat de aprobare
Potrivit dispoziţiilor art.1563 alin.(4) - (6) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele categorii de persoane
impozabile au obligaţii de notificare anuală, a organului fiscal competent:
a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din
Codul fiscal, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art.152 alin.(2),
realizată la finele unui an calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 lei;
b) persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform art.153
din Codul fiscal, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art.152
alin.(2), dar excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport
internaţional rutier de persoane, realizată la finele unui an calendaristic, este
inferioara sumei de 220.000 lei;
c) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din
Codul fiscal care prestează servicii de transport internaţional de persoane.
Pentru îndeplinirea de către aceste categorii de persoane impozabile a
obligaţiilor de notificare, a fost aprobat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr.1081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor
formulare de declaraţii informative, cu modificările ulterioare, respectiv declaraţia
(392 A) “Declaraţia informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii
efectuate în anul....”, declaraţia (392 B) “Declaraţia informativă privind livrările de
bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul....” şi declaraţia (393)
“Declaraţia informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru
transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în
anul....”.
Prin dispoziţiile pct.31 al Hotărârii Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea
şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului VI „Taxa pe valoarea
adăugată” din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial
nr.136 din 14 martie 2013 s-a reglementat faptul că:
- notificările prevăzute la art.1563 alin.(4) şi alin.(5) din Codul fiscal se depun
numai pentru anii în care persoanele impozabile desfăşoară operaţiuni de natura
celor pentru care există obligaţia notificării şi că nu se depun notificări în situaţia în
care persoanele impozabile nu au desfăşurat astfel de operaţiuni în anul de
referinţă, respectiv în anul pentru care ar fi trebuit depusă notificarea;
- este relevant statutul persoanei impozabile la data de 31 decembrie a
anului de referinţă, în situaţia în care statutul persoanei impozabile din punct de
vedere al înregistrării în scopuri de TVA s-a modificat în anul de referinţă, respectiv
fie a fost înregistrată în scopuri de TVA, fie i s-a anulat înregistrarea în scopuri de
TVA, în cursul anului de referinţă;
- operaţiunile care fac obiectul notificărilor sunt livrările de bunuri/prestările
de servicii în interiorul ţării şi, după caz, achiziţiile efectuate din ţară.
Având în vedere modificările aduse normelor metodologice de aplicare a
Titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal şi ţinând cont de utilizarea,
începând cu 1 ianuarie 2014, a noilor sigle inclusiv pe formularele de declaraţii
fiscale, potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr.3504/2013, considerăm necesară elaborarea unui nou act normativ prin care să
fie aprobate formularele de declaraţii informative care urmează a fi depuse pentru
transmiterea informaţiilor aferente anului 2013.

