Directia Generala a Finantelor Publice Brasov
Serviciul Metodologie si Asistenta Contribuabili

DECLARATII INFORMATIVE CU TERMEN DE DEPUNERE
25 FEBRUARIE 2013
1. Formular 392 A “Declara ie informativ privind livr rile de bunuri
i prest rile de servicii efectuate în anul .....”

- se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit
art. 153 din Codul fiscal, a c ror cifr de afaceri [calculat conform art. 152 alin. (2)],
realizat la finele anului calendaristic, este inferioar sumei de 220.000 lei.

- se declar :
a) suma total a livr rilor de bunuri i a prest rilor de servicii c tre persoane înregistrate în
scopuri de TVA, conform art. 153, precum i suma taxei aferente;
b) suma total a livr rilor de bunuri i a prest rilor de servicii c tre persoane care nu sunt
înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, precum i suma taxei aferente.

[art. 1563 alin. (4) din Codul fiscal]

2. Formular 392 B “Declara ie informativ privind livr rile de bunuri,
prest rile de servicii i achizi iile efectuate în anul....”

- se depune de persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA
(societ i comerciale, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale i
întreprinderile familiale), potrivit art. 153 din Codul fiscal, a c ror cifr de afaceri
[calculat conform art. 152 alin. (2)], excluzând veniturile ob inute din vânzarea de
bilete de transport interna ional rutier de persoane, realizat la finele anului
calendaristic, este inferioar sumei de 220.000 lei.
- se declar :
a) suma total a livr rilor de bunuri i a prest rilor de servicii c tre persoane
înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;
b) suma total a livr rilor de bunuri i a prest rilor de servicii c tre persoane care nu
sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;
c) suma total i taxa aferent achizi iilor de la persoane înregistrate în scopuri de
TVA, conform art. 153;
d) suma total a achizi iilor de la persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de
TVA, conform art. 153.
[art. 1563 alin. (5) din Codul fiscal]
ATEN IE! Toate persoanele impozabile neînregistrate ca pl titoare de TVA,
inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale i întreprinderile
familiale impozitate fie în sistem real fie la norma de venit, au obliga ia s in
eviden a livr rilor de bunuri i prest rilor de servicii, precum i a achizi iilor de
bunuri sau servicii, pe baza jurnalelor pentru vânz ri i cump r ri.
Formularele D392A i D392 B se completez pe baza jurnalelor pentru vânz ri
i cump r ri. Modelul orientativ al jurnalelor pentru vânz ri i cump r ri este prev zut
de OMEF nr. 1372/2008, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 364 din 13 mai
2008.
La dep irea plafonului anual de 220.000 lei din valoarea încas rilor din livr ri
de bunuri i prest ri de servicii, aceste persoane trebuie s solicite înregistrarea ca
pl titor de TVA. [art. 152 alin. (6) din Codul fiscal i pct. 62 alin. (1) din norme]
Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 care
desf oar exclusiv opera iunile scutite de TVA f r drept de deducere prev zute la
art. 141, cu excep ia opera iunilor prev zute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) i f), care
nu sunt accesorii activit ii principale, nu au obliga ia depunerii declara iei 392 B (ex.
cabinete medicale).
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3. Formular 393 “Declara ie informativ privind veniturile ob inute
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 art. 153 din
Codul fiscal, care, în cursul anului precedent au prestat servicii de transport rutier
interna ional de persoane, cu locul de plecare din România.
- se declar : suma total a veniturilor ob inute din vânzarea de bilete pentru
transportul rutier interna ional de persoane,cu locul de plecare din România
[art. 1563 alin. (6) din Codul fiscal]

Modelul i con inutul formularelor 392 A, 392 B, 393, precum i instruc iunile
de completare ale acestora sunt prev zute de Ordinul ANAF nr. 1081/2011, publicat în
MO nr. 103 din 09.02.2011, modificat de Ordinul ANAF nr. 65/2013, publicat în MO nr. 56
din 24.01.2013.

Formularele se depun, în format electronic, înso it de formularul editat de
persoana impozabil cu ajutorul programului de asisten , semnat i tampilat,
conform legii, astfel:
- la registratura organului fiscal competent;
- la po ta, prin scrisoare recomandat .
Formatele electronice ale formularelor se ob in prin folosirea programului de
asisten
pus la dispozi ia persoanelor impozabile, gratuit, de unit ile fiscale,
sau
pot fi desc rcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro-Asisten Contribuabili-Programe
utile

Material publicat la data de 31.01.2013

