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Modificările D394 sunt binevenite, însă este încă necesară simplificarea acesteia 

 

București, 1 aprilie 2016 

Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) apreciază deschiderea conducerii ANAF pentru dialog cu 

reprezentanții mediului de afaceri în privința conținutului formularului D394 privind TVA. Progresele realizate ca 

urmare a discuțiilor cu reprezentanții ANAF s-au materializat în amânarea modificării formularului până la data de 

1 iulie 2016, ceea ce oferă contribuabililor timp suplimentar pentru adaptarea sistemelor informatice, precum și 

eliminarea prevederilor legate de aplicarea sa pentru informații retroactive.  Noul model de formular limitează de 

asemenea și situațiile în care este solicitată declararea CNP-ului cumpărătorilor, toate aceste aspecte fiind 

probleme pe care comunitatea de afaceri le-a identificat în privința acestui formular. 

 

CDR înțelege rolul și susține lupta ANAF împotriva celor care practică evaziunea fiscală, asumându-și obligațiile de 

raportare care să sprijine ANAF în demersurile sale. În același timp, CDR consideră că dialogul cu ANAF trebuie să 

continue până la intrarea în vigoare a noului formular D394, astfel încât aspecte precum declararea plajelor 

multiple de facturi, a facturilor de stornare sau a celor anulate, obligativitatea declarării tuturor încasărilor 

efectuate pe baza bonurilor fiscale, etc. să fie reevaluate prin prisma costurilor foarte mari generate pentru 

contribuabilii onești în legatură cu implementarea corectă a noului formular, ce presupune modificări semnificative 

ale sistemelor IT și costuri suplimentare de personal în departamentele financiar-contabile. Pentru aceste aspecte 

semnalate de asemenea de membrii CDR, considerăm necesare noi discuții cu reprezentanții ANAF și ai 

Ministerului Finanțelor Publice deoarece, din punctul nostru de vedere, mai există spațiu semnificativ de 

îmbunătățire, flexibilizare și simplificare a formularului D394.  
 

 

 Despre Coaliţia pentru Dezvoltarea României 

Coaliţia este o iniţiativă privată, apolitică, construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a  membrilor săi. 

Membrii Coaliției contribuie voluntar cu resursele și expertiza necesară formulării unor opinii comune cu privire la politici 

publice cu impact asupra mediului de afaceri. Coaliția reunește în total 45 de organizații sau membrii asociați.  

 Scopul Coaliţiei 

Scopul Coaliţiei este de a oferi o bază coerentă pentru consultare cu Guvernul și alte instituţii publice pe teme care au 

impact asupra climatului economic și de afaceri din România. 

 Coordonarea Coaliţiei 

Coordonarea Coaliţiei este asigurată de un Consiliu Director format din Președinţii și Vice-președinții Asociației Oamenilor 

de Afaceri din România (AOAR), Camerei de Comerț Americane în România, (AmCham), Camerei de Comerț Franceze în 

România (CCIFER), Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK), Consiliul Investitorilor Străini (FIC) și Romanian 

Business Leaders (RBL). 

 

 


