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25 ianuarie termen pentru depunerea formularului 094 

 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte  
contribuabililor că Formularul "Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul 
persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul 
calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul 
precedent (094)" se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 
ianuarie inclusiv, pentru anul precedent. 

Formularul "Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile 
pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat 
achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)" se completează de: 

 persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 
din Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul 
precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi 
care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se 
calculează conform normelor metodologice.  

 persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 
din Codul fiscal, aflate în situaţia prevăzută la art. 322 alin. (8) teza a II-
a din Codul fiscal. În această situaţie se află persoanele impozabile care 
revin la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul 
precedent/anii precedenţi au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu au 
mai efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi nu au depăşit plafonul 
de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform 
normelor metodologice.  

Echivalentul în lei al plafonului de 100.000 euro, se determină pe baza cursului de 
schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru data de 31 
decembrie a anului precedent (4,9486).    
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