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Declara ţia 394 de la 01.10.2016 

    
• Legea 227/08.09.2015 privind Codul fiscal (MO 688/1 0.09.2015) 
• Ordinul 3769/23.12.2015 privind declararea livr ărilor/prest ărilor şi achizi ţiilor 

efectuate pe teritoriul na ţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi 
pentru aprobarea modelului şi con ţinutului declara ţiei informative ...(MO 
11/07.01.2016),cu modific ările şi complet ările ulterioare  

• Ordinul 103/22.01.2016 Instruc ţiuni de aplicare a scutirii de tax ă pe valoarea 
adăugat ă pentru opera țiunile prev ăzute la art. 294 alin.(1) lit. a)-i), art.294 
alin.(2) şi art. 296 din LG 227/15 privind Codul fiscal (MO 1 06/11.02.2016)  

• OUG 28/25.03.1999 privind obliga ţia agen ţilor economici de a utiliza case de 
marcat electronice fiscale (MO 131/31.03.1999 

 
Noua declara ţie 394: 
 

� a intrat în vigoare par ţial de la 1 iulie 2016 (cap.C)  
� de la 1 octombrie 2016 se completeaz ă cu toate datele  
� se depune de to ţi pl ătitorii de TVA 
� cuprinde opera ţii cu parteneri :  

o pl ătitori de TVA din România  
o nepl ătitori de TVA şi persoane fizice  
o din UE şi din afara UE, desf ăşurate pe teritoriul României  

� detalierea informa ţiilor  dup ă multe criterii noi:  
o pe fiecare cot ă TVA 
o pe partener cu sistem TVA normal sau cu TVA la încasar e 
o achizi ţii/livr ări cu taxare invers ă, pe produse  
o bunuri/servicii achizi ţionate de la persoane fizice 
o livr ări peste 10.000 lei/factur ă c ătre persoane fizice 
o încas ări cu case de marcat şi din activit ăţi exceptate 
o livr ări  din activit ăţi secundare dup ă unele coduri CAEN   
o activit ăţile desf ăşurate – dac ă se solicit ă rambursare TVA 
o încas ări/pl ăţi  din care rezult ă TVA deductibil/colectat  
o plaja de facturi  utilizat ă - din care serie/num ăr facturi 

alocate, emise, stornate, anulate, în nume furnizor  etc.  
o documente : facturi, facturi simplificate, bonuri fiscale, 

contracte, borderouri de achizi ţii, carnete de 
comercializare a produselor agricole  

 
Facilit ăţi din noua versiune: 
 

� realizarea declara ţiei 394 în noul format  
� posibilitatea de a depune rectificative  în vechiul format  
� codificarea  articolelor pentru eviden ţa informa ţiilor necesare 
� introducerea tipurilor de documente de intrare  necesare 
� setarea tipuri de documente de ie şire  pe coduri D394 
� liste pentru compararea datelor  dintre: D300, D394 şi D390 
� listare NIRI cu subtotal pe cote  
� câmpuri suplimentare  în recep ţii, facturi, încas ări/pl ăţi 
� fi şier nou  Numerotare documente  
� eviden ţă facturi emise de beneficiar  
� utilitar de update  a bazei de date etc.  


