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Precizări privind depunerea declaraţiilor 392A, 392B şi 393 şi cursul de schimb valutar 

pentru stabilirea unor plafoane la TVA şi microîntreprinderi. 
 

Suspendarea până la data de 31 decembrie 2019 a obligaţiei depunerii declaraţiilor 
informative cod 392A, 392B şi 393 

În conformitate cu prevederile articolului 324 alineatele (4)-(6) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal  
a) contribuabilii a căror cifră de afaceri este inferioară sumei de 220.000 lei, 
indiferent dacă sunt sau nu înregistraţi în scopuri de TVA,  
 sau 
b) contribuabilii care prestează servicii de transport internaţional 
trebuie să depună până la data de 25 februarie a anului următor celui de raportare, 
declaraţiile informative cod 392A, 392B şi 393. 
 
Aplicarea prevederilor articolului 324 alineatele (4)-(6) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la 
data de 31 decembrie 2019 conform articolului VI din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
84/2016 care a intrat în vigoare începând cu data publicării Ordonanţei de 
Urgenţă în Monitorul Oficial – 6 decembrie 2016.  
 
Din coroborarea acestor prevederi rezultă că măsura suspendării depunerii 
declaraţiilor informative cod 392A, 392B şi 393 produce efecte în cazul declaraţiilor 
al căror termen legal de depunere intervine după data intrării în vigoare a 
prevederilor art. VI din Ordonanţa de Urgenţă nr. 84/2016, inclusiv asupra celor al 
căror termen legal de depunere ar fi fost până la data de 25 februarie 2017. 
 
 

Cursul de schimb valutar în funcţie de care se calculează plafonul de 100.000 euro 
utilizat pentru stabilirea trimestrului ca perioada fiscală din prespectiva TVA 

Persoanele impozabile care în cursul anului 2016 au realizat o cifră de afaceri care 
nu a depăşit plafonul de 100.000 euro si care nu au efectuat una sau mai multe 
achiziţii intracomunitare de bunuri, utilizează în anul 2017 trimestrul calendaristic 
drept perioada fiscala.  
 
Cursul de schimb prin care se determină echivalentul în lei al plafonului de 100.000 
euro este cel valabil  pentru data de 31 decembrie a anului precedent comunicat de 
Banca Naţională a României şi anume 4,5411 Ron (cursul de schimb comunicat de 
Banca Naţională a României în data de 30.12.2016 şi valabil în data de 
31.12.2016)  
[articolul 322 alineat (2) din Codul fiscal 
punctul 103 alineat (2) din normele metodologice] 
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Cursul de schimb valutar în funcţie de care se calculează plafonul de 100.000 
euro/500.000 euro utilizat pentru determinarea veniturilor necesare încadrării ca 

microîntreprindere 

 
Pentru încadrarea ca microîntreprindere la 1 ianuarie 2017, respectiv 1 februarie 
2017, persoanele juridice române care în cursul anului 2016 au realizat venituri 
care nu au depăşit echivalentul în lei a sumei de 100.000 euro/500.000 euro 
utilizează aceleaşi venituri care constituie baza impozabilă. 
 
Pentru determinarea echivalentului în euro cursul de schimb este cel de la 
închiderea exerciţiului financiar 2016, respectiv 4,5411 Ron (cursul de schimb 
comunicat de Banca Naţională a României valabil în data de 31.12.2016 care poate 
fi consultat şi pe site-ul MFP, secţiunea Domenii de activitate/Reglementări 
contabile/cursurile pieţei valutare) 
[articolul 47 litera c din Codul fiscal] 
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