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Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că  datele înscrise în acest formular sunt 
corecte şi complete 

anexa nr. 2  
 

 

 
 
 

Declaraţie de menţiuni 
privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele 

impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează 
trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o 

achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România 

092 

 
                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Numele persoanei care face declaraţia 

Funcţia 

Semnătura 

 

Se completează de personalul organului fiscal 

Organ fiscal 

/ / Număr înregistrare 

Numele persoanei care a verificat 

Data înregistrare 

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ 

DENUMIRE / NUME, PRENUME 

II. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL  

E-MAIL FAX 

STRADA 

LOCALITATE SECTOR JUDEŢ 

BLOC NR. SC. 

ET. AP. COD POŞTAL TELEFON 

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ 

DENUMIRE / NUME, PRENUME 

I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE  

DOMICILIUL FISCAL  

RO 

III .  În temeiul dispoziţiilor art. 322 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, având în vedere faptul că în luna_______anul_____ a intervenit exigibilitatea 
taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri efectuate, declar schimbarea 
perioadei fiscale utilizate pentru declararea şi plata taxei pe valoarea adăugată. 

Începând cu data de întâi a lunii______anul______, perioada fiscală utilizată pentru taxa pe 
valoarea adăugată este luna calendaristică.  
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INSTRUCŢIUNI 
de completare a formularului (092) “Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei 

fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează 
trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de 

bunuri taxabil ă în România” 
 
  
 Formularul (092) “Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru 
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca 
perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România” se 
completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), care 
utilizează trimestrul ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri 
taxabilă în România. 
 Formularul (092) “Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru 
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca 
perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România“ se 
depune la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în 
care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare. 
         Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, 
toate datele prevăzute: 
     - un exemplar, semnat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau 
la poştă, prin scrisoare recomandată; 
     - un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. 
 Declarația se poate depune și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit  
legii. 
 
  
        Completarea formularului se face astfel: 
 
 Secţiunea I. "Date de identificare a persoanei impozabile" 
 Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, a 
asociaţiei sau a entităţii f ără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, 
după caz. 
     În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care şi-au desemnat reprezentant 
fiscal, în caseta "Denumire/Nume, prenume" se înscriu informaţiile de identificare înscrise pe 
certificatul de înregistrare fiscală a reprezentării (denumirea persoanei impozabile stabilite în 
străinătate). 
     
 Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de înregistrate în scopuri de 
TVA utilizat pentru completarea şi depunerea formularului “Decont de taxă pe valoarea adăugată”. 
     Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta. 
     
 Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal 
(sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile. 
     În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, care şi-au desemnat reprezentant 
fiscal, în caseta "Domiciliul fiscal" se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului. 
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 Secţiunea II. "Date de identificare a reprezentantului fiscal" 
 Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea/numele, prenumele 
reprezentantului fiscal desemnat de persoana impozabilă stabilită în străinătate şi înregistrată în 
scopuri de TVA în România. 
 
 Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de înregistrare în scopuri de 
TVA atribuit reprezentantului fiscal, pentru activitatea proprie.  
     Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta. 
 
 Secţiunea III se completează cu luna şi anul în care a intervenit exigibilitatea taxei pe 
valoarea adăugată aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri. 
 De asemenea, se completează data de întâi a lunii începând cu care se schimbă perioada 
fiscală, respectiv se utilizează luna calendaristică ca perioadă fiscală pentru declararea şi plata 
taxei pe valoarea adăugată.  
 Astfel, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu: 
     a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei 
intracomunitare de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru; 
     b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei 
intracomunitare de bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale 
trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va 
avea obligaţia depunerii unui decont de taxă conform art. 323 alin. (1) din Codul fiscal; 
     c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente 
achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic. 
 
 


