
Manual de completare Decalaratie 394 in Sysgest 7.2.9.44

CAPITOL UL I – Setari nomenclatoare
Gestiune-Date globale- Furnizori,

a. )Codul fiscal in declaratie 394 se evalueaza la 0 daca contine alte litere decat sirul de carcatere  RO. 

Daca este un CNP sau un cod de inregistrare fiscala neplatitoare de tva sau un partener din  alta tara 

trebuiesc introduse numai numerele din CNP,CIF sau cod inregistrare din tara externa respectiva fara 

litere

b. )Adresa (Judet,Localitate,Strada,Nr) este obligatorie completarea sa in cazul cand nu este completata

CNP  corect pt persoane fizice din Romania sau cod fiscal se evalueaza la 0 din alte state.

c.)Platitor Tva obligatoriu si pentru persoane juridice din UE . Persoanele din afara uniunii se 

completeaza fara bifa. 

d.Platitor tva la incasare obligatoriu completarea pentru persoane juridice din Romania

Gestiune-Date globale- Clienti,

 a.)Codul fiscal in declaratie 394 se evalueaza la 0 daca contine alte litere decat sirul de carcatere RO. 

Daca este un CNP sau un cod de inregistrare fiscala neplatitoare de tva sau un partener din alta tara 

trebuiesc introduse numai numerele din CNP,CIF sau cod inregistrare din tara externa respectiva fara 

litere 

b.)Adresa (Judet,Localitate,Strada,Nr) este obligatorie completarea sa in cazul cand nu este completata 

CNP  corect pt persoane fizice indiferent din ce  tara este partenerul .

c.)Platitor Tva obligatoriu si pentru persoane juridice din UE . Completarea rubricii in cazul 

persoanelor din afara uniunii nu are semnificatie .



Observatii privind  Clienti si Furnizori

Clientii si furnizorii care sunt platitoare tva si sunt din Romania se trec pe declaratie cu tip partener 1

Clientii si furnizorii care nu sunt platitoare tva si sunt din Romania se trec pe declaratie cu tip partener 

2.  Tot sub Tip partener 2 se trec si partenerii externi  (din afara Romaniei) ale caror cod fiscal

se evalueaza la 0.

 Clientii si furnizorii care sunt din UE se trec pe declaratie cu tip partener 3

Se includ in declaratie numai acele tranzactiile care nu contin  bifa la INTRASTAT pt. aceasta 

categorie si au trecuti  la cod fiscal un numar pozitiv diferit de 0.

 Clientii si furnizorii care sunt  din afara UE se trec pe declaratie cu tip partener 4.

Se includ in declaratie numai acele tranzactiile care nu contin  bifa la EXPORT pt. aceasta categorie  si

au trecuti la cod fiscal un numar pozitiv diferit de 0.

Gestiune-Date globale- Nomenclatori de stocuri

Aceasta setare este neceasara pentru defalcarea livrariilor si prestaruilor pe coduri de activitati in 

declaratie..

Gestiune-Date globale- Jurnale contabile

Setare Cod Caen pe tipurile  de jurnale indicate cu casuta rosie.

Aceasta setare este neceasara pentru defalcarea livrariilor si prestaruilor pe coduri de activitati in 

declaratie..

In functie de Cod tranzactie ales pe jurnal programul defalca inregistrarile din documente cu 

respecticul jurnal pe Tipuri de operatiuni in declaratia 394 “A”,”L”,”AS”,”LS”,”V”,”C”.  





Gestiune-Tva-Date globale-Setari modul tva

Setarea  plajei de facturi alocate ! Cand se aloca o noua plaja se introduce aici alocarea respectiva.

.In prima luna de raportare (octombrie.) introduceti primul numar din facturile emise din plaja 

respectiva.

Gestiune-Tva-Date globale-Setari cereale

Cumpararile si vanzarile in cazul operatiilor cu Taxare inversa trebuiesc defalcate si pe categorie de 

bunuri daca aceste tranzactii sunt cu persoane impozabile din Romania inregistrate in scopuri  Tva.

De asemenea cumpararile de la persoane fizice si persoane juridice neplatitoare Tva sau de la orice 

persoana fizica,juridica din afara Romaniei care nu se declara lca tip partener 3 sau 4 trebuiesc 

defalcate pe categorie de bunuri.

In scopul acestei defalcari trebuiesc completate sub fiecare Categorie bun, articolele carele se 

ataseaza  la  respectiva categorie. Butonul Adauga in grup ofera articolele care nu sunt inca insiruite 

sub nici o categorie. Facand o eventuala filtrare puteti adauga articolele filtrate la lista articolelor 

atasate la categoria pe care ati fost pozitionat  inainte de intrare in lista (F5-Continut).  



CAPITOL UL II – Setari legate de documente

Gestiune-Date intrare-Receptie



Tip document defalca locul unde trebuie raportat achzitia respectiva in cadrul declaratiei 394.

Inregistrarile marcate prin Tipurile de documente Bonurile fiscale fara Ro si Documente excluse  394

nu  se raporteaza daca sunt efectuate cu parteneri platitoare tva!

Starea furnizor Tva la incasare important pentru defalcarea Facturilor simplificate cu Ro de la furnizori 

cu tva la incasare sau fara (in decl 394 exista aceasta defalcare).

 Bonurile fiscale cu RO  defalca respectivele achizitii de la furnizori platitoare tva.

Restul Tipurilor de documente sunt conforme cu cele aflate pe declaratie 394 ce pot fii atasate unei 

tranzactie de achizitionare de la o persoana fizica sau juridica neplatitoare tva.

Aceasta setare se poate realiza si pentru un set de documente filtrate asa cum este prezentata in 

imaginea alaturata:

Gestiune-Date intrare-Receptie subunitati

Sunt valabile acelasi reguli si ustensile ca si cele amintite la Receptie !



Gestiune-Date intrare-Cumparari diverse

Legat de tip document cele amintite la receptie sunt valabile si aici ! 
Tip taxare inversa este cel amintit la Gestiune-Tva-Date globale-Setari cereale !

Categorie bun este cel amintit la Gestiune-Date globale- Nomenclatori de stocuri !

Gestiune-Date intrare-Vanzari diverse



Tip factura daca este Stornata sau Anulata sau Validat va avea semnificatie la incarcarea declaratiei , 

acest lucru fiind valabil si la Gestiune-Date intrare-Facturare precum si la Gestiune-Date intrare-

Vanzari fara stoc servicii  . Puncturile de meniuamintite nu va mai prezint aceasta fiind singura 

modificare fata de versiunea precedenta.

Tip taxare inversa este cel amintit la Gestiune-Tva-Date globale-Setari cereale !

Categorie bun este cel amintit la Gestiune-Date globale- Nomenclatori de stocuri !

CAPITOL UL III – Incarcarea declaratiei 

 
Gestiune-Tva-Date intrare-Declaratie 394

Incarcarea declaratie se realizeaza in doua etape

Etapa I incarcarea in date intermediare pentru vizualizari si eventuale stergere documente: 



Etapa II incarcarea efectiva a declaratiei :

Programul nu incarca numarul bonurilor emise pe aparate marcat electronic fiscale aceasta 

realizati conform imaginii prezentate:


