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Form 394  Declarația 394 
 
Order no. 3.679/2015 of the President of the National 
Agency for Fiscal Administration, issued on 26 July 
2016, approving the model and content of Form 394, 
was published in Official Journal of Romania no. 578, on 
29 July 2016 (hereinafter referred to as “the Order”). 
 
 
The Order makes the following changes to Form 394: 
 

 Art. 10  will include the following: 
“The provisions of the order apply for national territory 
operations, as follows: 
 

a) For the period 1 July 2016 – 30 September 
2016, only for operations conducted with 
companies registered for VAT purposes in 
Romania and the information in sections A – C 
of appendix no. 1 should be completed. 

b) From 1 October 2016, the form should be 
completed in full for all operations conducted in 
Romania.”  
 

 The form should be submitted to the tax 
authorities no later than the 30th of the month 
following the end of the declared reporting 
period for submitting the return (month, quarter, 
etc.), even if during this period no operations of 
the type covered by the form were conducted. If 
the reporting period is the calendar month, the 
deadline for the submission of the declaration 
for January is 28 or 29 February. 

 
 

KPMG comment: The first reporting deadline for 
which the new form must be used will be 30 
August 2016. 

 

 Clarifications have been made in relation to the 
invoicing numbering range: 

 Within the invoicing numbering range, 
invoices allotted to inter-community 
operations involving goods and services, 
imports/exports of non-taxable goods and 
operations in Romania, are to be excluded. 
Examples have been given of invoicing 
ranges. 

 An exception has been introduced for 2016: 
In section 2.1 only the range of invoices 
remaining unused from the invoicing range 

  
În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 578 din data de 
29 iulie 2016 a fost publicat Ordinul președintelui 
Agenției Naționale de Administrare Fiscala nr. 
3.769/2015 din data de 26 iulie  2016 privind declarația 
394 (numit în continuare „Ordinul”). 
 
 
Potrivit Ordinului, au loc următoarele modificări: 
 

 Art. 10 va avea următorul conținut: 
„Prevederile ordinului se aplică pentru operațiunile 
efectuate pe teritoriul național, după cum urmează: 

a) Pentru perioada 1 iulie 2016 – 
30 septembrie 2016, numai pentru operațiunile 
desfășurate cu persoane impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA în România și se 
completează informațiile din cartușele A – C din 
anexa nr. 1; 

b) Începând cu data de 1 octombrie 2016, 
declarația se va completa integral, pentru toate 
operațiunile efectuate pe teritoriul național.” 

 Declarația 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 operațiuni de 
natura celor care fac obiectul declarației. În 
cazul în care perioada de raportare este luna 
calendaristică, termenul de depunere a 
declarației pentru luna ianuarie este până la 
data de 28, respectiv 29 februarie. 

 

Comentariul KPMG: Primul termen de raportare 
conform noului formular va fi 30 august 2016. 

 

 Au fost aduse clarificări privind plajele de 
numere raportate: 

 Din plaja de facturi alocate se exclud 
facturile alocate pentru operațiunile 
intracomunitare cu bunuri și servicii, 
import/export de bunuri și operațiuni 
neimpozabile în România. De asemenea, 
au fost introduse și exemple privind plajele 
de facturi; 

 O excepție introdusă pentru anul 2016 este 
ca se va declara la punctul 2.1 numai plaja 
de facturi rămasa neutilizată din plaja de 
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alotted at the beginning of the year by the 
company will be declared. 

 The invoicing ranges/ invoices recorded in 
the form in sections. 2.1 - 2.4 should be 
completed using the series and serial 
number. If they contain only a serial 
number, they should be filled in only with 
those numbers. (The use of an 
alphanumeric series is permitted). 

 
To simplify the form, the following changes have also 
been made: 
 

 Removal of the requirement to include special 
regime operations conducted by taxpayers 
applying the VAT collection system. 

 
 

 Removal of the requirement to fill in the VAT on 
the supply of goods / provision of services for 
which reverse charge applies and maintaining it 
in the case of purchases only. 
 

 Removal of the specific requirement to record  
supplies / acquisitions of mobile phones, 
microprocessors, game consoles, tablet PCs 
and laptops, if the total value of the goods 
delivered, excluding VAT, shown on an invoice, 
is less than 22,500 lei. 

facturi alocata la începutul anului prin 
decizie interna; 

 Plajele de facturi/facturile înscrise în 
declarație la pct. 2.1 – 2.4 se vor completa 
cu seria și numărul de ordine, iar în situația 
în care acestea nu conțin decât număr de 
ordine, se vor completa numai numerele 
respective (nu este exclusă utilizarea unor 
serii alfanumerice). 

 
De asemenea, în vederea simplificării declarației, au 
fost efectuate următoarele modificări: 
 

 eliminarea cerinței de a completa operațiunile 
cu regim special de către persoanele 
impozabile care aplică sistemul de TVA la 
încasare; 

 

 eliminarea cerinței de a completa TVA aferentă 
livrărilor de bunuri/ prestărilor de servicii pentru 
care se aplica taxarea inversa și menținerea 
acesteia numai în cazul achizițiilor; 
 

 eliminarea obligației de a evidenția in mod 
distinct livrările / achizițiile de telefoane mobile, 
microprocesoare, console de jocuri, tablete PC 
și laptopuri, dacă valoarea bunurilor livrate, 
exclusiv TVA, înscrise într-o factură, este mai 
mica de 22.500 lei. 
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