
D092 

Structura fişier XML pentru D092  
An = 2019  Conform OPANAF nr.  
universalCode = D092_A1.0.0  
 
Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care 
utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România 
 

 

Nr. crt. Obs. Elemente/ 
atribute 

Denumire câmp Tip şi 
lungime 
câmp 

Cmp. 
oblig
atoriu 

Formule şi restricţii Erori 

  <d092>      

1. 

 luna Perioada de raportare - Luna N(2) DA 1<= luna <=12 

ERR - luna raportare 
necompletata 
ERR - luna de raporta 
are are valoare 
incorecta 

2. 

 an Perioada de raportare - An N(4) DA an > = 2019 

ERR - an raportare 
necompletat 
ERR - anul de raporta 
are are valoare 
incorecta 

3. 

 totalPlata_A Suma de control N(15) DA totalPlata_A = luna 

ERR – camp 
necompletat 
 
ERR  -  valoare 
incorecta 

   I. Date de identificare a persoanei impozabile     

4.  denP Denumire/ Prenume Nume C(250)    
5. 

 cif Cod de identificare fiscala N(13) DA Validare format CNP/ CUI valid 

ERR –  Cod de 
identificare fiscala 
persoana impozabila 
necompletat 
ERR -  Cod de 
identificare fiscala 
persoana impozabila are 
valoare invalida 

6.  adresa Domiciuliul fiscal C(650)    

   II. Date de identificare a reprezentantului fiscal     

7.  denR Denumire/ Prenume Nume C(250)    
8.  cifR Cod de identificare fiscala N(13)  Validare format CNP/ CUI valid ERR -  Cod de 



D092 

 

 

identificare fiscala 
reprezentant fiscal are 
valoare invalida 

   III.Date     

9. 

 lunaE Luna exigibilitate TVA N(2) DA 1<= lunaE <=12 

ERR - Luna exigibilitate 
TVA  necompletata 
 
ERR - Luna exigibilitate 
TVA are valoare 
incorecta 

 

 anE An  exigibilitate TVA N(4) DA  

ERR - An  exigibilitate 
TVA necompletat 
 
ERR -  An  exigibilitate 
TVA  are valoare 
incorecta 

10.

 lunaI Luna inceput perioada fiscala N(2) DA 

lunaI == lunaE <=> lunaE = (1,4,7,10) 
 
lunaI = lunaE + 1 <=> lunaE = 
(2,3,5,6,8,9,11) 
 
lunaI = 1 daca lunaE = 12 

ERR -  Luna inceput 
perioada fiscala 
necompletata 
 
ERR -  Luna inceput 
perioada fiscala  are are 
valoare incorecta 

11.

 anI An  inceput perioada fiscala N(4) DA 
anI = anE <=> lunaE < 12 
anI = anE + 1 <=> lunaE = 12 

ERR -  An  inceput 
perioada fiscala  
necompletat 
 
ERR -   An  inceput 
perioada fiscala I  are 
valoare incorecta 

12.

 denD 
Prenumele si numele persoanei care face 
declaratie 

C(250) DA  

ERR- Prenumele si 
numele persoanei care 
face declaratie 
necompletat 

13.

 fnctD Functia  persoanei care face declaratie C(250) DA  

ERR - Functia  
persoanei care face 
declaratie necompletat 
 

  </d092>      


