
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov                                               TVA                                                                    

Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili   

             OBLIGAŢII DECLARATIVE PRIVIND  

           SCHIMBAREA/MENŢINEREA PERIOADEI FISCALE LA TVA 

          

2016 2017 

                      Perioada fiscală LUNA 

           CIFRA DE AFACERI < 100.000 EUR  

                                     şi  

nu s-au efectuat achiziţii intracomunitare de 

bunuri în anul 2016 

                      Perioada fiscală TRIMESTRUL 

Până la 16.01.2017 se depune Declaraţia de menţiuni (010 sau 070) în care 

se declară CIFRA DE AFACERI obţinută sau recalculată în 2016 şi se 

bifează schimbarea perioadei fiscale de la LUNĂ LA TRIMESTRU 

(articol 322 alineat (2) şi (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi articol 88 

alineat (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Ordinul ANAF 

3698/2015) 

             
                  Perioada fiscală TRIMESTRUL  
                                     şi 
          CIFRA DE AFACERI > 100.000 EUR 

                          Perioada fiscală LUNA 

Până la 16.01.2017 se depune Declaraţia de menţiuni (010 sau 070) în care 

se declară CIFRA DE AFACERI obţinută sau recalculată în 2016 şi se 

bifează schimbarea perioadei fiscale de la TRIMESTRU LA LUNĂ  

(articol 322 alineat (2) şi (5) din Codul fiscal şi articol 88 alineat (1) din Codul de 

procedură fiscală, Ordinul ANAF 3698/2015) 

                 Perioada fiscală TRIMESTRUL   
            CIFRA DE AFACERI < 100.000 EUR  
                                     şi  

  nu s-au efectuat achiziţii intracomunitare de 
bunuri în anul 2016 

                     Perioada fiscală TRIMESTRUL 
Până la 25.01.2017 se depune Declaraţia 094 în care se declară CIFRA DE 
AFACERI obţinută sau recalculată în 2016 şi se menţionează faptul că nu s-
au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul 2016  
(articol 322 alineat (2), (5) şi (6) din Codul fiscal, Ordinul ANAF 631/2016) 

OBS. Persoanele impozabile care au avut în anul 2016 perioada fiscală LUNA pentru că au efectuat achiziţii intracomunitare de 
bunuri în anul 2016, vor avea ca perioadă fiscală LUNA şi în anul 2017. (articol 322 alineat (8) din Codul fiscal) 

OBS. Echivalentul în lei al cifrei de afaceri de 100.000 euro pe baza căreia se stabileşte perioada fiscala la TVA se determină pe baza cursului de 

schimb comunicat de BNR în data de 30 decembrie 2016 şi valabil pentru data de 31 decembrie 2016 (1 euro = 4,5411 lei) 

(punctul 103 alineat (2) din normele date în aplicarea articolului 322 alineat (2), aprobate prin HG 1/2016) 
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