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REFERAT DE APROBARE 

 
Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinuluiupreşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală nr. 3769/2015 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 

 
 În data de 29.07.2016 a fost publicat OPANAF nr.2264/2016 pentru 
modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
3769/2015 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. 
  
 Prin acest ordin a fost modificat pct.2 din Anexa nr.2 la OPANAF nr.3769/2015 
- Instrucțiunile de depunere și completare a formularului 394 - "Declarație informativă 
privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele 
înregistrate în scopuri de TVA", în sensul că declarația se depune la organul fiscal 
competent până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de 
raportare, declarate pentru depunerea decontului (luna, trimestrul etc.), inclusiv dacă 
în această perioadă nu au fost realizate operațiuni de natura celor care fac obiectul 
declarației. În cazul în care perioada de raportare este luna calendaristică, termenul 
de depunere a declarației pentru luna ianuarie, este până la data de 28, respectiv 29 
februarie. 
  
 Menționăm faptul că la art. 8 din OPANAF nr.3769/2015 este prevăzut faptul 
că declaraţia se depune până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii 
perioadei de raportare, la organul fiscal competent. 
 
 Astfel, în vederea corelării termenului de depunere a declarației informative 
394 la organul fiscal competent prevăzut la art. 8 din OPANAF nr.3769/2015 cu cel 
prevăzut în Anexa nr.2 la ordin, modificată prin OPANAF nr.2264/2016, s-a elaborat 
ordinul pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală nr. 3769/2015 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. 

 
 


