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Recomandări D394 / 2016
Nr. 134/17.08.2016

Urmare a introducerii noului format D394 2016, cu utilizare în perioada iulie – septembrie 2016 (cu  
scadențele marți 30 august, vineri 30 septembrie, luni 31 octombrie 2016) vă recomandăm:

1. Evidențierea în jurnalele de vânzări (JV) și cumpărări (JC) a fiecărei cote de tva pe coloane distincte, 
în format  COTA,  BAZA,  TVA sau  BAZA_COTA_X,  TVA_COTA_X, unde  X este 0,5,9,19,20,24. 
iar  COTA,TVA,  BAZA_COTA_X respectiv  TVA_COTA_X sunt  coloane  în  JV respectiv  JC.

2.  Evidențierea operațiunilor  Achiziții Speciale și  livrări speciale,  dacă este cazul,  în foi de calcul 
distincte, având denumiri specifice pentru respectivele foi de calcul.

3. Evidențierea distinctă a operațiunilor de cumpărare / vânzare efectuate cu  bon fiscal având  codul  
fiscal al beneficiarului înscris pe bon. Această evidențiere distinctă este opțională, dar va fi obligatorie 
începând  cu  declarațiile  394  format  octombrie  2016.

4. Scadența declarației 394 s-a modificat pe 30 a lunii următoare sfârșitului perioadei fiscale. Deoarece  
nu se vor mai putea depune D394 rectificative pentru facturile lipsă (sosite după depunerea D394), ci  
vor trebui depuse în perioada fiscală imediat următoare, cu corelare în decontul de TVA, recomandăm  
firmelor cu un număr semnificativ de furnizori (peste 500 de exemplu) să genereze și să depună D394 în 
perioada 25-30 a fiecărei luni, pentru a putea cuprinde cât mai multe facturi din jurnalele de cumpărări 
actualizate  și  a  evita  neplăcerile  depunerii  rectificativelor.

5. Pentru o corectă generare a  D394 este necesar în prealabil  verificarea riguroasă a partenerilor de 
afaceri – furnizori și clienți, pentru evidențierea distinctă a furnizorilor care aplică TVA la încasare,  
respectiv excluderea din D394 a partenerilor care nu sunt înscriși în Registrul de TVA în perioada de  
raportare.  Subliniem că  folosirea  Vectorului  Fiscal  (mfinante.ro/infocodfiscal)  nu  este  suficientă,  ci  
recomadăm  folosirea  tuturor  registrelor,  dar  în  special  a  Registrului  de  TVA  (anaf.ro/rpitva)

6.  Pentru evitarea neplăcerilor unui control fiscal încrucișat,  recomandăm să vă asigurați  că firmele 
înregistrate în D394 nu sunt  sucursale neplătitoare de TVA ale firmelor mamă,  plătitoare de TVA, 
greșeală  încă  frecvent  întâlnită  în  special  la  facturile  de  utilități.

Pentru orice alte întrebări vă stăm la dispoziție prin oricare din modalitățile de comunicare agreate de 
dvs.

Cluj-Napoca Director General
17.08.2016    Lucian Hancu
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