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Pregătirea interfeţelor ClassoftSQL pentru 
întocmirea D394 - iulie 2016 

 
 
 

Pentru a putea efectua declaraţia 394 din aplicaţia ClassoftSQL, s-au efectuat 
modificări în următoarele interfeţe: catalog terţi, recepţie/factură furnizor, bon fiscal 

furnizor, factură client şi monetar. 

1. Catalog terţi 
 
În interfaţa de introducere a terţilor este diferită doar introducerea persoanelor 

fizice. În cazul acestora este obligatorie introducerea CNP-ului sau, în cazul în care acesta 

nu se poate obţine, a adresei acestuia, acestea fiind informaţii obligatorii în declaraţia 
394. 

 

-în momentul introducerii unui terţ nou, aplicaţia 
poate valida doar CIF-uri şi CNP-uri din România 

 

2. Recepţie / Factură furnizor 
 
La introducerea recepţiilor şi a facturilor furnizor interne, informaţiile suplimentare 

care trebuie introduse pentru a putea fi întocmită declaraţia 394 sunt: tipul partenerului, 

tipul operaţiunii şi, în cazul selectării operaţiunii ‘N’, tipul documentului.  
 

T
ip 

partener : 

1. persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România 
2. persoane neînregistrate în scopuri de TVA  

3. persoane impozabile nestabilite în România care sunt stabilite în UE 
(neîregistrate) 

4. persoane non-UE impozabile neînregistrate 

 
Pentru  fiecare factură recepţionată de la un partener de tip 1 trebuie  identificată 

starea partenerului  privind TVA-ul la încasare  la data documentului . 
-pentru a automatiza această operaţie, puteţi opta pentru un nou serviciu 
de identificare automată folosind serverele Classoft care detectează automat 

din bazele de date proprii starea partenerului la o dată precizată; acest 
serviciu este gratuit pentru clienţii Classoft care au încheiat un contract de 

actualizare şi este achitat la zi; serviciul nu este 100% garantat, fiind dependent de 
publicarea datelor necesare pentru prelucrare  pe site-ul ANAF; pentru clienţii care nu au 
încheiat un contract de actualizare, acest serviciu va fi dezactivat, clientul având 

posibilitatea să consulte manual site-ul ANAF sau să încheie un contract de actualizare; 
prin acest serviciu se pot detecta documentele de tip ‘AI’ sau ‘ASI’, garantând o 

corectitudine crescută a informaţiilor introduse, mai ales în cazul furnizorilor care în 
perioada de raportare işi schimbă starea de TVA la încasare; în cazul acestora, în 
declaraţia 394 se vor declara separat pe cote de TVA valorile pentru ambele stări 
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 Tip operaţiune : 
 A (doar pentru tip partener 1): achiziţii; în cazul achiziţiilor de telefoane 

mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete, PC şi laptopuri cu valoare mai mică 
de 22 500 lei(facturi fără taxare inversa), acestea vor fi indicate şi defalcate separat pe 

cote de TVA; declaraţia 394  va conţine un nomenclator de coduri pentru aceste produse, 
coduri ce vor fi corelate cu cele introduse în sistemul ClassoftSQL ; astfel, defalcarea pe 
coduri şi cote de TVA va fi facută automat pentru ClassoftSQL (pentru Visual ClassCont 

această operaţie se va face manual; recomandam clienţilor utilizatori ai aplicaţiei Visual 
ClasCont, respectiv Visual ClasGest, care operează un  număr mai mare de facturi pe 

aceste coduri speciale, să facă trecerea către aplicaţia ClassoftSQL) 
 
AI(doar pentru tip partener 1): achiziţii de la persoane impozabile care aplică 

TVA la încasare; achiziţiile de telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, 
tablete, PC şi laptopuri cu valoare mai mică de 22 500 lei sunt tratate la fel ca în cazul 

operaţiunilor de tip ‘A’ 
 
C (pentru tip partener 1, 3 sau 4): achiziţii cu taxare inversă: cereale şi plante 

tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu 
efect de seră, energie electrică, certificate verzi, construcţii/terenuri, aur de investiţii, 

telefoane mobile*, microprocesoare*, console de jocuri*, tablete PC* şi laptopuri *(*cu 
valori mai mari de 22 500 lei/factură) 

 

N (doar pentru tip partener 2 inclusiv persoane fizice): achiziţii de 
bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi/borderouri de achiziţie 

În cazul selectării tipului de operaţiune ‘N’, trebuie selectat şi tipul de 
document : 

1. Facturi 
2. Borderouri de achiziţie 
3. File/carnete de comercializare 

4. Contracte 
 

AS (doar pentru tip partener 1): achiziţii regim special (agenţii de turism, 
bunuri second hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi) 

 

 

3. Bon fiscal furnizor 
 
Începand cu luna iulie 2016, în interfaţa de ‘Bonuri fiscale furnizor’ vor fi introduse 

doar facturile/bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, acestea 
fiind incluse în declaraţia 394. Orice alt tip de bon fiscal pentru care nu se deduce TVA se 
introduce în interfaţa ‘Alte plăţi’.  

-în cazul selectării facturii simplificate, devine activă 
verificarea furnizorului privind aplicarea TVA-ului la 

încasare 

 

4. Factura clienţi 
 
La introducerea facturilor pentru clientii interni, informaţiile suplimentare ce 

trebuie introduse pentru a putea fi întocmită declaraţia 394 sunt :  
Tip partener : 

1. persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în Romania 
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2. personae neînregistrate în scopuri de TVA  
3. persoane impozabile nestabilite în România care sunt stabilite în UE 

(neîregistrate) 
4. Persoane non-UE impozabile neînregistrate 

 
Tip operaţiune : 
L: livrari; în cazul livrărilor de telefoane mobile, microprocesoare, console de 

jocuri, tablete, PC şi laptopuri cu valoare mai mică de 22 500 lei(valoare factură; facturile 
care conţin aceste produse şi au valoare mai mare de 22 500 lei sunt facturi cu taxare 

inversă de tip V), acestea vor fi indicate şi defalcate separat pe cote de TVA; declaraţia 
394 conţine un nomenclator de coduri pentru aceste produse, coduri ce vor fi corelate cu 
cele introduse în sistemul Classoft; astfel, defalcarea pe coduri şi cote de TVA va fi făcută 

automat 
Vânzările către persoane fizice se vor declara detaliat doar dacă valoarea 

individuală a facturilor este mai mare de 10.000 de lei, acestea fiind detectate automat 
de aplicaţie. După 1 ianuarie 2017 se vor declara detaliat toate facturile emise către 
persoane fizice, indiferent de valoare.  

 
V: livrări cu taxare inversă: cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, 

masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică, 
certificate verzi, construcţii/terenuri, aur de investiţii, telefoane mobile*, 
microprocesoare*, console de jocuri*, tablete PC* şi laptopuri *(*cu valori mai mari de 

22 500 lei/factură); în cazul acestora trebuie indicată şi cota de TVA, pentru a putea 
defalca livrările pe cote  

 
LS: livrări regim special: agenţii de turism, bunuri second-hand, opere de artă, 

obiecte de colecţie şi antichităţi 
 

5. Monetar  
 
 

-în interfaţa de monetar este obligatorie introducerea unei noi informaţii, numărul 
bonurilor fiscale din raportul Z, excluzând bonurile emise pentru facturi; dacă pentru un 
raport Z se încarcă mai multe note, pentru defalcare pe cote de TVA sau tipuri de 

încasare (cash, card, tichet), numărul bonurilor se introduce o singura dată 
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   Întocmirea declaraţiei D394 – iulie 2016 
 
 

 

Etape de urmat pentru întocmirea declaraţiei 394 începând cu iulie 2016: 
 

 ALEG PERIOADA 

 
 

 
-declaraţia devine activă doar după alegerea perioadei de raportare: lunar, trimestrial, 
semestrial sau anual 

 
 DATE IDENTIFICARE 

-se completează datele de identificare ale unităţii pentru care se depune declaraţia 
-în interfaţa de completare a datelor de identificare a reprezentantului fiscal este 

obligatorie completarea denumirii şi a domiciliului fiscal, în caz contrar validatorul va 
genera o eroare 
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-se efectuează setările privind starea unităţii; în cazul în 

care unitatea nu a efectuat operaţiuni în perioada de 
raportare, declaraţia se depune cu 0 

 
-după completarea 
datelor de 

identificare a unităţii acestea se salvează pe server, iar 
astfel în lunile următoare acestea se vor prelua automat, nu 

se mai completează  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 CODURI PRODUSE 
 

 

-înainte de preluarea datelor trebuie completate codurile de produse în cazul achiziţiilor 
de tip  V, C; aplicaţia detectează automat produsele existente pe aceste tipuri de mişcări 
şi le importă automat în cazul aplicaţiei ClassoftSQL iar pentru aplicaţia Visual ClasCont 

se completează manual; după importul acestora trebuie indicat codul asociat fiecărui 
produs, pe tipuri de partener; începând cu luna octombrie 2016 (conform ultimelor 

norme), se vor importa şi codurile pentru operaţiile de tip N, tip partener 2  
 

-afişează detalii referitoare la facturile prin care s-a achizitionat 

produsul selectat 
-salvează pe server produsele adăugate/importate cu codurile 

aferente; astfel în lunile următoare în cazul în care mai sunt 
achiziţii pe acele produse, nu va mai fi necesară asocierea 

acestora cu codurile date de anaf; în cazul în care nu mai sunt mişcări pe produsele 

salvate, acestea nu au nici un efect asupra declaraţiei 
 

-după completarea codurilor de produse, se poate efectua preluarea 
datelor, fiind  preluate toate operaţiunile cu TVA înregistrate în perioada 

de raportare selectată 
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 DATE DETALIATE 394 

 
-se poate opta pentru afişarea tuturor înregistrărilor preluate, doar a achiziţiilor, doar a 

livrărilor sau doar a codurilor fiscale sau a CNP-urilor eronate pentru tipul de partener 1 
şi 2 (pentru tipul de partener 3 şi 4 nu poate fi validat CIF/CNP) 

-în perioada iulie-septembrie se raportează doar parteneri de tip 1 iar începând cu luna 
octombrie se raportează şi parteneri de tip 2, 3 şi 4 
-facturile recepţionate/emise vor fi cumulate pe cote de TVA; numărul de facturi va fi 

înregistrat automat în dreptul facturilor cu valoarea TVA-ului mai mare(deci pentru 
valoarea mai mică a TVA-ului numărul de facturi rămane zero) 

-operaţiunile efectuate în cursul perioadei de raportare 
sunt preluate automat, însă pot fi adăugate/şterse 
manual 

 
 

-afişează detalii referitoare la numărul facturii, data acesteia şi 
valoarea defalcată pe cote de TVA 

 

-tipul operaţiunii poate fi modificat manual direct din această 
interfaţă în cazul în care în momentul efectuării declaraţiei se 

sesizează că un document nu a fost bine înregistrat (este recomandat să se modifice 
documentul primar care stă la baza înregistrării din D394); în cazul operaţiunilor pe care 
sunt înregistrate produse cu coduri speciale ANAF, modificarea poate fi facută doar după 

accesarea butonului ‘Editez starea operaţiei’  
 

 
 
 

 
 

-aplicaţia preia automat numărul de facturi emise de tip L către persoane fizice cu 

valoare individuală mai mică de 10 000 de lei, împărţind valoarea acestora pe cote de 
TVA, iar cele cu valoare mai mare de 10 000 de lei sunt evidenţiate nominal din 1 

octombrie 2016, la nivel de client; începând cu 1 ianuarie 2017, facturile emise către 
persoane fizice vor fi declarate nominal la nivel de client indiferent de valoare  
-la fel este preluat automat şi numărul facturilor emise de tip LS(livrari speciale) către 

persoane fizice cu valoare individuală mai mică sau egala cu 10 000 de lei 
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 RAMBURSARE 
 

-în cazul în care unitatea aplică sistemul normal de TVA, se preia automat valoarea TVA-

ului deductibil aferent furnizorilor cu TVA la încasare; această sumă se preia din 
închiderea contului 4428.F 

-în cazul în care unitatea aplică sistemul de TVA la încasare, se preia automat, defalcat 
pe cote de TVA, valoarea TVA-ului deductibil aferent atât furnizorilor cu TVA la încasare 
cât şi furnizorilor cu sistemul normal de TVA; aceste valori reprezintă închiderea contului 

4428.F, aplicaţia detectând automat tipul furnizorilor verificându-i pe site-ul ANAF şi 
defalcând această valoare pe tipuri de furnizori; se preia automat şi valoarea TVA-ului 

colectat, această valoare reprezentând închiderea contului 4428.C; pentru unităţile care 
aplică TVA la încasare toate documentele înregistrate, atât recepţiile cât şi facturile 
emise, se înregistrează pe contul 4428, doar astfel sumele importate automat vor fi 

corecte 
-preluarea automată a acestor sume este activă doar pentru clienţii care au contract de 

întreţinere 
 

 

-în cazul în care se solicită rambursarea sumei negative înregistrate în decontul de TVA, 
se selectează manual tipurile de  achiziţii şi livrări înregistrate în perioada de raportare 

selectată 
 

 AMEF (APARATURĂ FISCALĂ)- începând cu 1 octombrie 
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-pentru operaţiunile de tip I1(‘încasări lunare prin intermediul aparatelor de marcat 
electronice’) sunt preluate automat din monetare, defalcat pe cote de TVA, încasările 

efectuate în cursul lunii prin intermediul caselor de marcat; este preluat şi numărul total 
de bonuri, însa trebuie completat manual numărul de case de marcat utilizate în cursul 

lunii; în cazul în care declaraţia se depune trimestrial, se va importa câte o poziţie pentru 
fiecare lună a trimestrului (nu se vor include facturile încasate cu bon fiscal) 
-pentru încasările efectuate prin operaţiuni de tip I2 (bilete de tren, cinema, chitanţe 

unde nu este obligatorie folosirea caselor de marcat), informaţiile  se vor introduce 
manual  

  
 CAEN 

 
-în această interfaţă se introduce manual valoarea livrărilor/prestărilor doar în cazul în 

care va încadraţi în unul sau mai multe din CAEN-urile specificate de ANAF; se va 
introduce un rând separat pentru fiecare cod CAEN, cota TVA şi tip operaţiune 

 
 

 SERII FACTURI - începând cu 1 octombrie 
 

-seriile alocate se introduc manual în prima lună iar apoi se pot prelua automat din 
declaraţia anterioară; în cazul în care se alocă o nouă serie, aceasta se va introduce din 
nou manual; seriile emise şi numărul acestora sunt importate automat; în cazul în care 

aveţi facturi emise de beneficiari sau de terţi, seriile şi numărul acestor facturi se 
introduc manual 

-facturile anulate şi cele stornate sunt preluate automat iar cele autofacturate sau emise 
în calitate de beneficiar în numele furnizorilor se introduc manual 
           Ordin nr. 2.264 din 26 iulie 2016 alineatul 2.1 : "contribuabilii vor completa 

plaja de facturi alocate prin decizie internă scrisă conform prevederilor legale în vigoare 
privind documentele financiar-contabile; se exclud facturile alocate pentru operaţiunile 



Documentație D394                                                                                              v.14 

 

©CLASSOFT SRL 
 

9 

intracomunitare cu bunuri şi servicii, import/export de bunuri şi operaţiuni neimpozabile 
în România;" Analizând acest ordin rezultă că, începând cu 1 octombrie 2016, va trebui 

să alocaţi o serie distinctă  pentru facturile intracomunitare, import/export de bunuri şi 
operaţiuni neimpozabile în România. 

 
 FACTURI SIMPLIFICATE 

 

-în cazul în care se emit facturi simplificate sau bonuri fiscale care au inscris codul fiscal 
al beneficiarului(adică îndeplinesc condiţiile pentru factura simplificată), acestea se 

introduc manual, defalcat pe cote de TVA 
-facturile simplificate/bonurile fiscale primite de la furnizori sunt preluate automat din 
interfaţă ‘Chitanţe fiscale furnizor’ 

 
 

-în cazul în care se constată că codul fiscal al unui terţ 
nu este corect introdus, acesta poate fi modificat direct 
din această interfaţă accesând butonul ‘Catalog terţi’ ; 

dupa modificare, pentru a fi vizibilă şi în declaraţie, se accesează butonul ‘Împrospătează 
CIF din terţi’  

 
-după parcugerea acestor etape şi 
verificarea declaraţiei, se poate face 

pasul următor ‘Validare date’; în acest 
moment aveţi posibilitatea de a verifica 

dacă datele încărcate sunt corecte  
-verificarea structurii declaraţiei ne 

atenţioneaza în cazul în care nu s-au 
completat toate informaţiile cerute  
-a doua opţiune verifică fiecare furnizor, 

de la care s-au înregistrat facturi în 
cursul perioadei de raportare,  

dacă aplică TVA la încasare, iar în cazul 
în care un document nu a fost corect 

introdus  va fi generată o eroare în care vor fi specificaţi furnizorii respectivi (Atentie! 

opţiunea este valabilă doar pentru clienţii cu contract achitat la zi) 
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-a treia opţiune verifică starea TVA-ului  pentru fiecare terţ care a avut înregistrări în 
cursul perioadei de raportare ; optiunea poate dura mai mult in functie de timpul de 

raspuns al serverului ANAF (Atentie! opţiunea este valabilă doar pentru clienţii cu 
contract achitat la zi)  

           După validarea declaraţiei poate fi generat fişierul XML  şi creat PDF-ul.  


