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Atentie !  Incepand cu anul 2013, 392A si 392B NU se mai raporteaza pentru cifra de afaceri zero !
392A are 88500E si 300000lei in 2019.
Nu ati selectat tipul declaratiei!
8.1.1.2188.1.406459.359820
I.DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE NEINREGISTRATE IN SCOPURI DE TVA
I.DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE 
III.CIFRA DE AFACERI
Se înscrie cifra de afaceri realizata la finele anului de raportare, care  trebuie sa fie inferioara sumei de 35.000 de euro, calculata în echivalent lei, potrivit legii, respectiv inferioara sumei de 119.000 lei pentru 392A.
IV.LIVRARI DE BUNURI SI PRESTARI SERVICII CATRE:
-lei-
Valoare
      TVA
V.ACHIZITII DE LA:  
      TVA
Valoare
-lei-
/23.01.2020
Loc rezervat organului fiscal
Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.
Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Nr. inregistrare
Data
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