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Mod de completare a informatiilor in Ciel Conta pentru obtinerea in 

format PDF a Declaratiei 394 

 

Atentie!!! 

Conform OPANAF 3596/2011 publicat în MO 927/28.12.2011 incepand cu luna Ianuarie 2012 Declaratia 

394 se va depune lunar in format electronic cu posibilitatea de depunere on-line sau la ghiseul 

administratiilor financiare. Pentru obtinerea noului format a declaratiei 394, Ciel va lansa la inceputul 

lunii februarie 2012 versiunea 6.35. 

 

 Cine va completa D394 

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania. 

 

 Perioda de raportare 

Perioada de raportate pentru D394 este aceeasi cu perioada fiscala declarata pentru depunere a 

Decontului de taxa pe valoarea adaugata (D300) 

 

 Data de depunere a declaratiei 

Declaratia se va depune pana pe 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare 

 

 Ce se declara in noul format al declaratiei 394 

 

 Orice operatiune taxabila pentru care este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, si pentru 

care exigibilitatea intervine in perioada de raportare; 

 Achizitiile si vanzarile cu taxare inversa efectuate pe teritoriul Romaniei; 

 Achizitiile si vanzarile cu taxare inversa efectuate pe teritoriul Romaniei pentru cereale si plante 

tehnice;  

 Operatiuni cu TVA nedeductibil (ex: cheltuieli de protocol); 

 In cazul vanzarilor cu amanuntul, daca au fost emise facturi pentru o parte din tranzactii 

 

 Ce nu se declara 
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 Facturile emise prin autofacturare; 

 Livrari/achizitii pentru care s-a emis bon fiscal dar nu s-a emis factura 

 Operatiuni cu persoane neinregistrate in scopuri de TVA in Romania 

 

 Cum se depune declaratia 

Declaratia se depune in format electronic sub forma unui fisier PDF care are atasat fisierul XML. Fisierul 

PDF si fisierul XML validat, inclusiv cu semnatura electorica se vor putea obtine din Ciel Conta incepand 

cu versiunea 6.35.  

 

 Modalitati de depunere a declaratiei 

 

 Declaratia se trimite on-line, pe portalul e-Romania. Pentru depunerea declaratiei platitorul 

trebuie sa detine un certificat calificat privind semnatura electronica. 

 Declaratia se poate depune direct la registratura organului fiscal ori se comunica prin posta 

cu confirmare la primire. Pentru aceasta metoda aveti nevoie de formatul electronic (fisierul 

PDF insotit de fisierul XML)  si Anexa 1 (doar prima pagina) printata pe hartie semnata si 

stampilata conform legii. 

 

IMPORTANT!!! 

Pentru a obtine D394 din Ciel Conta incepand cu luna Ianuarie 2012 trebuie sa 

respectati urmatoarele reguli de inregistrare a notelor contabile in program: 

 Incepand cu luna Ianuarie 2012 firmele care fac tranzactii de cereale prevazute in 

“Nomenclatura combinata pentru cereale si plante tehnice” trebuie sa inregistreze notele 

contabile aferente achizitiilor si vanzarilor pe conturi analitice diferite pentru fiecare cod din 

nomenclator. 

 La prima listare a declaratiei 394 din Ciel Conta (versiunea 6.35 – februarie 2012) utilizatorii 

trebuie sa declare conturile analitice de stocuri, venituri si cheltuieli aferente  achizitiilor si 

vanzarilor de cereale si plante tehnice. Aceasta setare se va memora pentru lunile urmatoare. 
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 Pentru achizitiile cu taxare inversa pe teritoriul Romaniei se va utiliza urmatorul model de nota 

contabila: 

o Jurnalul de inregistrare a notei contabuile: JCR (se poate utiliza orice jurnal de tip 

cumparare si subtip RO); 

o La numar document: completati caracterele TXI, lasati un spatiu apoi scrieti numarul 

documentului; 

o In liniile inregistrarii utilizati Optiunile de TVA pentru Baza si TVA aferente cotei de TVA 

utilizate (pe fiecare linie in parte apasati tasta F7 sau completati  direct in coloana 

Optiune TVA); 

In versiunea 6.35 (februarie 2012) veti regasi aceste informatii in gridul de afisare a datelor 

pentru jurnalul de cumparari pe doua coloane noi introduse (Col 25: Baza TXI RO, Col 26: 

TVA TXI RO) si pe varianta de raport 2010. 

Model de inregistrare 
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 Pentru vanzarile cu taxare inversa pe teritoriul Romaniei se va utiliza urmatorul model de nota 

contabila: 

o Jurnalul de inregistrare a notei contabile: JVR (se poate utiliza orice jurnal de tip vanzare 

si subtip RO); 

o La numar document: completati caracterele TXI, lasati un spatiu apoi scrieti numarul 

documentului; 

o In liniile notei contabile NU inregistrati taxarea inversa, inregistrati doar baza; 

o Pe linia aferenta bazei utilizati optiunea de TVA selectand baza aferenta cotei de TVA 

utilizata (apasati tasta F7 sau completati direct coloana Optiune TVA); 

In versiunea 6.35 (februarie 2012) veti regasi aceste informatii in gridul de afisare a datelor 

pentru jurnalul de vanzari pe doua coloane noi introduse (Col 22: Baza TXI RO, Col 23: TVA 

TXI RO) si pe varianta de raport 2010. 

Model de inregistrare 

 


