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Material actualizat la data de 09.01.2014

TVA

OBS. Echivalentul în lei al cifrei de afaceri de 100.000 euro pe baza c�reia se stabile�te perioada fiscal� la TVA 
se determin� pe baza cursului de schimb comunicat de BNR în data de 30 decembrie 2013 �i valabil pentru data de 

31 decembrie 2013 (respectiv: 1 euro= 4,4639 lei)

2012 2013
Perioada fiscal� LUNA 

CIFRA DE AFACERI < 100.000 EUR
�i 

nu s-au efectuat achizitii intracomunitare de 
bunuri  în anul 2012

       Perioada fiscal� TRIMESTRUL
Pân� in 31.01.2013 se depune Declaratia de mentiuni (010 
sau 070) în care se declar� CIFRA DE AFACERI obtinut� 
(recalculat�) în 2012 �i se bifeaz� schimbarea perioadei 
fiscale de la LUNA la TRIMESTRU
(art. 1561   Legea 571/2003 privind Codul fiscal, pct. 80 alin. (1) HG 44/2004  �i 
art. 77 alin. (1) OG 92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala)

Perioada fiscal� TRIMESTRUL 
�i

CIFRA DE AFACERI > 100.000 EUR

       Perioada fiscal� LUNA
Pân� în 31.01.2013 se depune Declaratia de mentiuni (010 
sau 070) în care se declar� CIFRA DE AFACERI obtinut� 
(recalculat�) în 2012 �i se bifeaz� schimbarea perioadei 
fiscale de la TRIMESTRU la LUNA
(art. 1561 Codul fiscal, pct. 80 alin. (1) HG 44/2004 �i art. 77 alin. (1) OG 
92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala)

 Perioada fiscal� TRIMESTRUL 
CIFRA DE AFACERI < 100.000 EUR

si
nu s-au efectuat achizitii intracomunitare de 

bunuri în anul 2012

       Perioada fiscal� TRIMESTRUL
Pân� în 25.01.2013 se depune Declaratia 094 în care se 
declar� CIFRA DE AFACERI obtinut� (recalculat�) în 2012 
�i se mentioneaz� faptul c� nu s-au efectuat achizitii 
intracomunitare de bunuri în anul 2012
 (art. 1561 alin (6)  Codul fiscal,  pct. 80 alin. (1) HG 44/2004 si OPANAF 7/2010)

2013 2014
Perioada fiscal� LUNA 

CIFRA DE AFACERI < 100.000 EUR
�i 

nu s-au efectuat achizitii intracomunitare de 
bunuri în anul 2013

       Perioada fiscal� TRIMESTRUL
Pân� in 31.01.2014 se depune Declaratia de mentiuni (010 
sau 070) în care se declar� CIFRA DE AFACERI obtinut� 
(recalculat�) în 2013 �i se bifeaz� schimbarea perioadei 
fiscale de la LUNA la TRIMESTRU
(art. 1561   Legea 571/2003 privind Codul fiscal, pct. 80 alin. (1) HG 44/2004  �i 
art. 77 alin. (1) OG 92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala)

Perioada fiscal� TRIMESTRUL 
�i

CIFRA DE AFACERI > 100.000 EUR

       Perioada fiscal� LUNA
Pân� în 31.01.2014 se depune Declaratia de mentiuni (010 
sau 070) în care se declar� CIFRA DE AFACERI obtinut� 
(recalculat�) în 2013 �i se bifeaz� schimbarea perioadei 
fiscale de la TRIMESTRU la LUNA
(art. 1561 Codul fiscal, pct. 80 alin. (1) HG 44/2004 �i art. 77 alin. (1) OG 
92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala)

 Perioada fiscal� TRIMESTRUL 
CIFRA DE AFACERI < 100.000 EUR

si
nu s-au efectuat achizitii intracomunitare de 

bunuri în anul 2013

       Perioada fiscal� TRIMESTRUL
Pân� în 27.01.2014 se depune Declaratia 094 în care se 
declar� CIFRA DE AFACERI obtinut� (recalculat�) în 2013 
�i se mentioneaz� faptul c� nu s-au efectuat achizitii 
intracomunitare de bunuri în anul 2013
 (art. 1561 alin (6)  Codul fiscal,  pct. 80 alin. (1) HG 44/2004 si OPANAF 7/2010)

OBS. Persoanele impozabile care au avut în anul 2013 perioada fiscal� LUNA pentru c� au efectuat achizitii intracomunitare 
de bunuri în anul 2013 vor avea ca perioad� fiscal� LUNA �i în anul 2014.           [art. 1561  alin. (62) Cod fiscal]


