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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, cu modificările ulterioare 
 

În contextul realizării obiectivelor strategice asumate de către ANAF privind 
prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, îmbunătăţirea conformării voluntare a 
contribuabililor şi creşterea eficienţei colectării, a fost publicat în Monitorul Oficial la 
data de 07.01.2016, OPANAF 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, modificat prin OPANAF nr. 1105/2016, având ca 
termen de intrare în vigoare data de 01.07.2016. 
 
La sfârșitul lunii mai 2016, pe site-ul ANAF a fost publicat formularul electronic al noii 
declaraţii informative 394, acesta fiind disponibil contribuabililor în vederea testării. 
Pe parcursul lunii iunie 2016, urmare dialogului dintre ANAF si mediul de afaceri 
(Coaliția pentru Dezvoltarea României, Consiliul Investitorilor Straini - FIC si 
Romanian Business Leaders - RBL), un  număr de 25 de mari contribuabili din 
diverse domenii de activitate au testat funcţionalităţile noii aplicaţii informatice.  
  
Pe perioada testării, au fost semnalate din partea mai multor contribuabili/asociații 
profesionale aspecte referitoare la modalitatea de completare și declarare a datelor 
din formularul 394 aprobat prin ordinele menționate, solicitându-se introducerea cotei 
de TVA de 19% (pentru corecții, regularizări din perioadele anterioare), eliminarea 
evidențierii în mod distinct a livrărilor/achizițiilor de telefoane mobile, 
microprocesoare, console de jocuri, tablete PC și laptopuri dacă valoarea bunurilor 
livrate, exclusiv TVA, înscrise  într-o factură este mai mică de 22.500 lei, datorită 
costurilor suplimentare generate la nivelul contribuabililor. 
 
De asemenea, pentru a veni în sprijinul mediului de afaceri, în vederea simplificării 
declarației, au fost efectuate următoarele modificări: 
 -eliminarea cerinței de a completa operațiunile cu regim special de către 
persoanele impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare; 
 -eliminarea cerinței de a completa TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor 
de servicii pentru care se aplică taxarea inversă și menținerea acesteia numai în 
cazul achizițiilor.  
 
Având în vedere solicitările venite din partea mediului de afaceri și pentru a putea fi 
adaptate sistemele informatice ale contribuabililor la noile prevederi, a fost identificată 
necesitatea modificării OPANAF nr. 3769/2015, cu modificările ulterioare, în sensul că 
pentru perioada 1 Iulie 2016 - 30 Septembrie 2016 se vor declara numai operațiunile 
derulate cu persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, prorogându-se 
termenul de declarare pentru celelalte operațiuni din declarație, începând cu cele 
aferente lunii Octombrie 2016. 


