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ÎN ATEN IA PERSOANELOR
IMPOZABILE ÎN SENSUL TVA

* referitor la depunerea declara iilor informative 392 A, 392 B, 393
aferente anului 2011
Obligativitatea depunerii declara iilor informative 392 A, 392 B, 393
aferente anului 2011 rezult din prevederile art. 1563 alin. (4) - (6) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Termen de depunere : pân la data de 25 februarie 2012 .
În aplicarea acestor prevederi prin Ordinul pre edintelui Agen iei Na ionale de
Administrare Fiscal nr. 1081/07.02.2011 s-a aprobat modelul i con inutul declara iilor
informative 392 A, 392 B i 393.
„Declara ia informativ

privind livr rile de bunuri i prest rile de
servicii efectuate în anul 2011” cod 392 A:
- se completeaz de c tre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de
TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, a c ror cifr de afaceri, astfel cum este prev zut
la art. 152 alin. (2) din Codul fiscal, efectiv realizat la finele anului calendaristic 2011,
este inferioar sumei de 35.000 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat
de Banca Na ional a României la data ader rii i rotunjit la urm toarea mie, astfel :
* la Sec iunea III „Cifra de afaceri” se înscrie cifra de afaceri realizat la finele anului
2011, care trebuie s fie inferioar sumei de 35.000 euro, calculat în echivalent lei,
respectiv inferioar sumei de 119.000 lei.
* la Sec iunea IV „Livr ri de bunuri i prest ri de servicii c tre” se înscriu :
suma total a livr rilor de bunuri i a prest rilor de servicii, precum i TVA aferent ,
c tre persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;
suma total a livr rilor de bunuri i a prest rilor de servicii, precum i TVA aferent ,
c tre persoane neînregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.
Datele privind valoarea livr rilor de bunuri i a prest rilor de servicii i datele privind
TVA aferent se completeaz cu baza de impozitare i valoarea TVA înscrise în „Jurnalul
pentru vânz ri”.
ATEN IE : Cursul de schimb folosit pentru calculul în lei al cifrei de afaceri de 35.000
euro este de 3,3817 lei/euro rezultând ca limit în lei a cifrei de afaceri
suma de 119.000 lei.
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„Declara ia informativ

privind livr rile de bunuri, prest rile de
servicii i achizi iile efectuate în anul 2011” cod 392 B :
- se completeaz de c tre persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de
TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, a c ror cifr de afaceri, astfel cum este prev zut
la art. 152 alin. (2) din Codul fiscal, dar excluzând veniturile ob inute din vânzarea de
bilete de transport interna ional rutier de persoane, efectiv realizat la finele anului
calendaristic 2011, este inferioar sumei de 35.000 euro, calculat la cursul de
schimb valutar comunicat de Banca Na ional a României la data ader rii i rotunjit la
urm toarea mie, astfel :
* la Sec iunea III „Cifra de afaceri” se înscrie cifra de afaceri realizat la finele anului
2011, care trebuie s fie inferioar sumei de 35.000 euro, calculat în echivalent lei,
respectiv inferioar sumei de 119.000 lei.
* la Sec iunea IV „Livr ri de bunuri i prest ri de servicii c tre” se înscrie baza de
impozitare pentru livr rile de bunuri i prest rile de servicii c tre:
- persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;
- persoane neînregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;
Datele privind valoarea livr rilor de bunuri i a prest rilor de servicii se
completeaz cu baza de impozitare înscris în „Jurnalul pentru vânz ri” .
* la Sec iunea V „Achizi ii de la” se completeaz :
- baza de impozitare pentru achizi ii i TVA aferent de la persoane înregistrate în
scopuri de TVA, conform art. 153;
- baza de impozitare pentru achizi ii de la persoane neînregistrate în scopuri de
TVA, conform art. 153. În acest caz coloana TVA nu se completeaz .
Datele privind valoarea achizi iilor de bunuri i de servicii i TVA aferent se
completeaz cu baza de impozitare i TVA înscris în „Jurnalul pentru cump r ri” .
ATEN IE : Cursul de schimb folosit pentru calculul în lei al cifrei de afaceri de 35.000
euro este de 3,3817 lei/euro rezultând ca limit în lei a cifrei de afaceri
suma de 119.000 lei.

„Declara ia informativ privind veniturile ob inute din vânzarea de
bilete pentru transportul rutier interna ional de persoane, cu locul de
plecare din România în anul 2011” cod 393 :
- se completeaz de c tre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA,
conform art. 153 din Codul fiscal care în anul 2011 au prestat servicii de transport
interna ional de persoane cu suma total a veniturilor ob inute din vânzarea de bilete,
pentru transportul rutier interna ional de persoane, cu locul de plecare din
România.

IMPORTANT : În situa ia în care o persoan impozabil a realizat la sfâr itul

anului 2011 o cifr de afaceri inferioar sumei de 35.000 euro (119.000 lei) i pe
parcursul acestui an a avut atât calitatea de persoan impozabil înregistrat în
scopuri de TVA, cât i calitatea de persoan neînregistrat în scopuri de TVA, va
avea obliga ia depunerii atât a formularului 392A pentru perioada din anul 2011 în care a
www.finantearges.ro

fost înregistrat în scopuri de TVA, cât i a formularului 392B pentru perioada din anul
2011 în care a fost neînregistrat în scopuri de TVA.
Men ion m c , obliga ia depunerii ambelor formulare revine inclusiv persoanelor
impozabile care în anul 2011 au optat pentru aplicarea regimului normal de TVA.
Totodat , preciz m c persoanele impozabile care în cursul anului 2011 au fost
înregistrate în scopuri de TVA ca urmare a dep irii plafonului de scutire (35.000 euro), au
obliga ia depunerii doar a formularului 392B, pentru activitatea aferent perioadei din an
în care aceste persoane au beneficiat de regimul special de scutire, prev zut la art. 152
alin. (1) din Codul fiscal.
Întrucât pentru depunerea declara iilor informative 392 A, 392 B, 393
aferente anului 2011 stabilirea cifrei de afaceri, realizat la finele anului calendaristic,
inferioar sumei de 35.000 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de
Banca Na ional a României la data ader rii i rotunjit la urm toarea mie, se face potrivit
prevederilor art. 152 alin. (2) din Codul fiscal, red m în continuare textul acestui articol,
astfel :
Art. 152 alin. (2) :
Cifra de afaceri este constituit din valoarea total , exclusiv taxa în situa ia prev zut la
alin. (7) i (71), a livr rilor de bunuri i a prest rilor de servicii efectuate de persoana impozabil în
cursul unui an calendaristic, taxabile sau, dup caz, care ar fi taxabile dac nu ar fi desf urate de
o mic întreprindere, a opera iunilor rezultate din activit i economice pentru care locul
livr rii/prest rii se consider ca fiind în str in tate, dac taxa ar fi deductibil , în cazul în care
aceste opera iuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b), a opera iunilor
scutite cu drept de deducere i a celor scutite f r drept de deducere, prev zute la art. 141
alin. (2) lit. a), b), e) i f), dac acestea nu sunt accesorii activit ii principale, cu excep ia
urm toarelor:
a) livr rile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin.
(1) pct. 3, efectuate de persoana impozabil ;
b) livr rile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

Conform art. 219 din Codul de procedur fiscal neîndeplinirea la termen a
obliga iilor de declarare conform celor de mai sus constituie contraven ie i se
sanc ioneaz cu amend :
- de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele fizice
- de la 1.000 la 5.000 lei pentru persoanele juridice
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