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                   ÎN  ATEN�IA PERSOANELOR IMPOZABILE  
                          ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA  

  *  Obliga�ii referitoare la stabilirea perioadei fiscale  
                        în sensul TVA pentru anul 2014 
 
 
 A : Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, 

precum �i persoanele impozabile nou-înfiin�ate în anul 2013 �i înregistrate în 
scopuri de TVA conform art. 153, care în cursul anului 2013 au utilizat ca 
perioad� fiscal� „trimestrul calendaristic” �i : 

  
1. în luna decembrie 2013 au efectuat achizi�ii intracomunitare de bunuri taxabile  

în România 
 

În anul 2014 vor utiliza ca perioad� fiscal� „luna calendaristic�” �i vor depune la 
organele fiscale competente formularul 092 „Declara�ie de men�iuni privind schimbarea 
perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizeaz� 
trimestrul calendaristic ca perioad� fiscal� �i care efectueaz� o achizi�ie intracomunitar� 
taxabil� în România”. 

 
Termen: pân� la data de 10.01. 2014. 

                                                                                            Temei legal: art. 156¹ alin. (6²) din Codul fiscal 
 
 

2.   au realizat o cifr� de afaceri din opera�iuni taxabile �i /sau scutite cu drept de 
deducere �i/sau neimpozabile în România conform art. 132 �i art. 133, dar care dau drept de 
deducere conform art. 145 alin. (2) lit. b), sau, dup� caz, recalculat�  propor�ional cu perioada 
r�mas� de la înfiin�are �i pân� la sfâr�itul anului 2013  care a dep��it plafonul  de 100.000 
euro. 

În anul 2014 vor utiliza ca perioad� fiscal� „luna calendaristic�” �i vor depune la 
organele fiscale competente, în func�ie de categoria de contribuabil, unul din formularele : 

010 „Declara�ie de înregistrare fiscal� /Declara�ie de men�iuni pentru persoane  
        juridice, asocieri �i alte entit��i f�r� personalitate juridic�”  
020 „Declara�ie de înregistrare fiscal� /Declara�ie de men�iuni pentru persoane fizice  
        române” 
040 “Declara�ie de înregistrare fiscal�/Declara�ie de men�iuni pentru institu�ii  
        publice”  
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070 “Declara�ie de înregistrare fiscal�/Declara�ie de men�iuni pentru persoane fizice  
        care desf��oar� activitatea în mod independent sau exercit� profesii libere” . 
 
Termen: pân� la data de 31.01.2014                 
                                 Temei legal: art. 77 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� 
 
 

3. au realizat o cifr� de afaceri din opera�iuni taxabile �i /sau scutite cu drept de 
deducere �i/sau neimpozabile în România conform art. 132 �i art. 133, dar care dau drept de 
deducere conform art. 145 alin. (2) lit. b), sau, dup� caz, recalculat� propor�ional cu perioada 
r�mas� de la înfiin�are �i pân� la sfâr�itul anului 2013 care nu a dep��it plafonul  de 100.000 
euro �i nu au efectuat achizi�ii  intracomunitare de bunuri în anul 2013. 

 
  În anul 2014 vor utiliza ca perioad� fiscal� „trimestrul calendaristic” �i vor depune la 
organele fiscale competente formularul 094 „Declara�ie privind cifra de afaceri în cazul 
persoanelor impozabile pentru care perioada fiscal� este trimestrul calendaristic �i care nu au 
efectuat achizi�ii intracomunitare de bunuri în anul precedent”  

 
Termen: pân� la data de 27.01.2014 

                                                                                             Temei legal: art. 156¹ alin. (6) din Codul fiscal 
   
 
 

 B : Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, 
precum �i persoanele impozabile nou-înfiin�ate în anul 2013 �i înregistrate în 
scopuri de TVA conform art. 153, care în cursul anului 2013 au utilizat ca 
perioad� fiscal� „luna calendaristic�” �i : 

 
1.  au realizat o cifr� de afaceri din opera�iuni taxabile �i /sau scutite cu drept de 

deducere �i/sau neimpozabile în România conform art. 132 �i art. 133, dar care dau drept de 
deducere conform art. 145 alin. (2) lit. b), sau, dup� caz, recalculat� propor�ional cu perioada 
r�mas� de la înfiin�are �i pân� la sfâr�itul anului 2013 care nu a dep��it plafonul  de 100.000 
euro �i nu au efectuat achizi�ii intracomunitare de bunuri în anul 2013. 

 
În anul 2014 vor utiliza ca perioad� fiscal� „trimestrul calendaristic” �i vor depune la 

organele fiscale competente, în func�ie de categoria de contribuabil,  unul din formularele : 
010 „Declara�ie de înregistrare fiscal� /Declara�ie de men�iuni pentru persoane  
        juridice, asocieri �i alte entit��i f�r� personalitate juridic�”  
020 „Declara�ie de înregistrare fiscal� /Declara�ie de men�iuni pentru persoane fizice  
        române” 
040 “Declara�ie de înregistrare fiscal�/Declara�ie de men�iuni pentru institu�ii  publice”  
070 “Declara�ie de înregistrare fiscal�/Declara�ie de men�iuni pentru persoane fizice  
        care desf��oar� activitatea în mod independent sau exercit� profesii libere”  

 
Termen: pân� la data de 31.01.2014 

                                                Temei legal: art. 77 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� 
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2. au efectuat achizi�ii intracomunitare de bunuri în anul 2013, indiferent  
                 dac� cifra de afaceri a dep��it/nu a dep��it plafonul  de 100.000 euro 
 
 În anul 2014 vor utiliza ca perioad� fiscal� „luna calendaristic�” �i nu au 
obliga�ia depunerii nici unei declara�ii de men�iuni, întrucât nu se modific� 
datele declarate ini�ial în vectorul fiscal. 
 

3. au realizat o cifr� de afaceri de peste 100.000 euro 
 

În anul 2014 vor utiliza ca perioad� fiscal� „luna calendaristic�” �i nu au 
obliga�ia depunerii nici unei declara�ii de men�iuni, întrucât nu se modific� 
datele declarate ini�ial în vectorul fiscal. 

 
 

NOT� :  
 
 
Echivalentul în lei al plafonului de 100.000 euro se determin� pe baza cursului de 

schimb comunicat de Banca Na�ional� a României valabil pentru data de 31.12.2013 : 
                                     
                                              1 euro =  4,4847  lei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     �ef Administra�ie Adjunct Colectare,   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                         Camelia Firu/ consilier superior BSC/15. 01.2013 

 
  


