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Material informativ

Formularul 394 Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile
efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Declaraţia se completează şi se depune de către:

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform
art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru livrările de bunuri/prestările
de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata taxei este
furnizorul/prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau beneficiarul
conform art. 331 din Codul fiscal. Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă
în România pentru care, conform titlului VII din Codul fiscal, este emisă o factură,
inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la
încasare.

Declaraţia trebuie să conţină facturile care au fost emise în perioada de raportare,
inclusiv cele care au înscrisă menţiunea "taxare inversă" sau "TVA la încasare", indiferent
de data la care intervine exigibilitatea TVA.

În declaraţie se înscriu, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în
România, următoarele informaţii:

· baza impozabilă şi TVA aferente facturilor emise prin
autofacturare

· valoarea totală a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate
şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate

· valoarea totală a documentelor emise pentru livrări de
bunuri/prestări de servicii pentru care nu există obligaţia emiterii unei facturi
şi nici a bonului fiscal;

b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform
art. 316 din Codul fiscal, care realizează achiziţii de bunuri sau servicii taxabile pentru
care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din
Codul fiscal, inclusiv achiziţiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA
conform art. 307 alin. (2), (3), (5) şi (6) şi art. 331 din Codul fiscal, indiferent de data la
care intervine exigibilitatea taxei.
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Nu se înscriu achiziţiile intracomunitare de bunuri şi servicii pentru care există
obligativitatea înscrierii în declaraţia 390.

Declaraţia trebuie să conţină facturile care au fost primite în perioada de raportare,
indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA, inclusiv cele care au înscrisă
menţiunea "taxare inversă" sau "TVA la încasare", precum şi borderourile de achiziţii de
bunuri, filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul
achiziţiilor efectuate de la persoane fizice, contracte încheiate cu persoane fizice şi/sau
alte documente.

Declaraţia 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
operaţiuni de natura celor care fac obiectul declaraţiei.

În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată
existenţa unor omisiuni/erori în datele declarate, aceasta trebuie să depună o nouă
declaraţie corect completată cu operaţiunile care necesită modificarea şi/sau
operaţiunile care nu au fost declarate, declaraţie care înlocuieşte declaraţia informativă
depusă iniţial.

Declaraţia se completează/validează cu ajutorul programului de asistenţă. existent
pe portalul A.N.A.F, secţiunea Asistenţă contribuabili sau secţiunea Declaraţii electronice
şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin portalul e-
guvernare.ro.

Biroul Asistență pentru contribuabili-23.10.2021

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare

ORDIN Nr. 3281/2020 din 19 august 2020 pentru modificarea O.P.A.N.A.F nr. 3.769/2015 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.


