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DECLARATII INFORMATIVE CU TERMEN DE DEPUNERE   

25 FEBRUARIE  2016 

  1.  Formular 392 A “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi 

prestările de servicii efectuate în anul .....” 

 - se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit aricolului 

316 din Codul fiscal, a căror cifră de afaceri [calculată conform articolului 310 alineat (2)], 

realizată la finele anului calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 lei.  

 - se declară: 

a) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către persoane înregistrate în scopuri 

de TVA, conform articolului 316, precum şi suma taxei aferente;  

b) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către persoane care nu sunt înregistrate 

în scopuri de TVA, conform articolului 316, precum şi suma taxei aferente.       

      [articolul 324 alineat (4) din Codul fiscal] 
 ATENŢIE!!! Formularul D392 A nu se depune dacă persoanele impozabile nu au desfăşurat 

livrări de bunuri şi prestări de servicii în interiorul ţării şi/sau achiziţii efectuate din ţară, în anul 2015. 

 

  2. Formular 392 B “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, 

prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul....” 

 - se depune de persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA (societăţi 

comerciale, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 

familiale), potrivit articolului 316 din Codul fiscal, a căror cifră de afaceri [calculată conform 

articolului 310 alineat (2)], excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport 

internaţional rutier de persoane, realizată la finele anului calendaristic, este inferioară 

sumei de 220.000 lei.        

 - se declară: 

a) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către persoane înregistrate în 

scopuri de TVA, conform articolului 316;  

b) suma totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către persoane care nu sunt 

înregistrate în scopuri de TVA, conform articolului 316;  

c) suma totală şi taxa aferentă achiziţiilor de la persoane înregistrate în scopuri de TVA, 

conform articolului 316;  

d) suma totală a achiziţiilor de la persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, 

conform articolului 316.              [articolul 324 alineat (5) din Codul 

fiscal]  

 

 ATENŢIE!  Toate persoanele impozabile neînregistrate ca plătitoare de TVA, inclusiv 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale impozitate 

fie în sistem real fie la norma de venit, au obligaţia să ţină evidenţa livrărilor de bunuri şi 

prestărilor de servicii, precum şi a achiziţiilor de bunuri sau servicii, pe baza jurnalelor 

pentru vânzări şi cumpărări.    [punctul 84 alineat (1) din normele date în aplicarea 

articolului 310]  
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Formularele D392A şi D392 B se completeză pe baza jurnalelor pentru vânzări şi 

cumpărări.  

 La depăşirea plafonului anual de 220.000 lei din valoarea încasărilor din livrări de bunuri 

şi prestări de servicii, aceste persoane trebuie să solicite înregistrarea ca plătitor de TVA.   

[ 

 Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform articolului 316 care 

desfăşoară exclusiv operaţiunile scutite de TVA fără drept de deducere prevăzute la articolul 

292, cu excepţia operaţiunilor prevăzute la articolul 292 alieat. (2) litera. a), b), e) şi f), care 

nu sunt accesorii activităţii principale, nu au obligaţia depunerii declaraţiei 392 B (de exemplu 

cabinete medicale). 

 
ATENŢIE!!! Formularul D392 B nu se depune dacă persoanele impozabile nu au desfăşurat livrări 

de bunuri şi prestări de servicii în interiorul ţării şi/sau achiziţii efectuate din ţară, în anul 2015 

 

Observaţie. În scopul stabilirii tipului de declaraţie care trebuie depusă, respectiv 392 A 

sau 392 B, în situaţia în care statutul persoanei impozabile din punct de vedere al înregistrării 

în scopuri de TVA s-a modificat în cursul anului precedent, respectiv fie a fost înregistrată în 

scopuri de TVA, fie i s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, în cursul anului precedent, 

este relevant statutul persoanei impozabile la data de 31 decembrie a anului precedent.   

           [punctul 104 alineat. (4) norme]  
 

 3. Formular  393 “Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din 

vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul 

de plecare din România în anul....”,   

 - se depune de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, potrivit articolului 316 din 

Codul fiscal, care, în cursul anului precedent au prestat servicii de transport rutier 

internaţional de persoane, cu locul de plecare din România. 

 - se declară: suma totală a veniturilor obţinute din vânzarea de bilete  pentru transportul 

rutier internaţional de persoane,cu locul de plecare din România 

                    [aricolul 324 alineat (6) din Codul 

fiscal] 

 Modelul  şi conţinutul  formularelor 392 A, 392 B, 393, precum şi instrucţiunile de 

completare ale acestora sunt prevăzute de Ordinul ANAF numărul 522/2016, publicat în 

Monitorul Oficial numărul 78/03.02.2016.   

Formularele se descarcă accesând site-ul ANAF:www.anaf.ro/Servicii 

on-line/Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii/Declaraţii electronice   

 Formularele se depun: 

- on-line pe site-ul ANAF sau 

- la sediul organului fiscal, în format electronic pe CD, însoţit de formularul editat şi 

semnat de persoana impozabilă, conform legii. 

 
                                                         

                       Material  publicat 

la data de 11.02.2016 

 



 


