
revoluŢIa
aParatelor 

de marCat
eleCtronICe

FISCale  
Cu jurnal

eleCtronIC 
În ComerŢul
dIn romanIa

organizează conferința

PartenerI medIa

25
aPrIlIe
2 0 1 7

Sala nInel ChIrIaCeSCu (Sala rondă), 
tronSon I, etajul 8 

CCIr BuSIneSS Center 
Bulevardul oCtavIan GoGa, nr. 2, BuCureștI

PartenerI 



Ce BeneFICII aduCe dezBaterea 
În Cauză?
evenimentul va încerca să răspundă unei serii de întrebări
şi nelămuriri absolut justificate şi strict necesare
comercianţilor, care ţin de termenele de aplicare a
ordonanţei, de certificările necesare, fiscalizare, norme,
sancţiuni, detalii tehnice etc.

De notat că la finalul lunii septembrie 2016, la ANAF erau
înregistrate aproape 60 de firme autorizate ca
distribuitori şi peste 400 de modele de aparate de
marcat electronice fiscale. Practic, introducerea noului
sistem va însemna înlocuirea ori modernizarea a aproape
un milion de case de marcat, după cum reise din
estimările patronatului din branşă.

evenimentul Legal Magazin îşi propune să dezbată toate
aceste aspecte, reunind cei mai semnificativi jucători din
această piaţă. 

audIenŢă
Vor fi în faţa asistenţei cei mai de seamă reprezentanţi din
branşă: oficiali din Ministrul finanţelor, anaf, Ministerul
comunicaţiilor, institutul naţional de cercetare-
Dezvol tare în informatică (ici), asociația Distribuitorilor de
apa rate electronice fiscale din românia, Patronatul
comer cianţilor şi Servisanţilor de case de Marcat din
românia,  asociaţia pentru Plăţi electronice din românia
(aPero), anPc, furnizori de echipamente, operatori
telecom, middle management din zona de retail,
consultanţi independenţi, firme de consultanță fiscală,
societăți de avocatură, presă de specialitate.

teme de dISCuțIe
Provocările majore induse de trecerea la jurnalul
electronic
Stadiul pregătirilor pentru trecerea la jurnalul
electronic. Viziunea administraţiei centrale pe această
temă 
Unde se situează retailul modern românesc?
Harta comerţului din românia – retail regional cities
Memoria fiscală, jurnalul electronic şi dispozitivul de
memorare – definiţii, explicaţii, exemplificări
case de marcat digitale cu PoS sau fără?
cum se fiscalizează casele de marcat? ce documente
trebuie ţinute lângă o casă de marcat?
Legatura puternică între numerar (aMef) și plata cu
cardul. Soluţii posibile!
experienţele comercianţilor mari şi mijlocii din
românia

Prezentare
obligativitatea utilizării aparatelor de marcat cu jurnal electronic de către operatorii
economici şi eliminarea treptată a aparatelor de marcat cu rolă jurnal a fost introdusă
prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 91/2014. Ulterior, în noiembrie 2015, actul
normativ a fost aprobat prin Legea nr. 267/2015, care stabileşte că operatorii economici
care încasează integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de
credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu
amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct de către populaţie sunt
obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. 

Termenul pentru achiziționarea caselor de marcat cu jurnal electronic, care le vor
înlocui pe cele actuale, a fost amânat în repetate rânduri, de data aceasta până în
2018.

Înlocuirea vechilor aparate de marcat cu unele inteligente care își arhivează rola martor
în format electronic și conectate ulterior la serverul anaf, va presupune o adevărată
revoluţie în comerţul autohton. Vorbim despre costurile aparatelor, despre conexiunile
internet, despre service/mentenanţă, configurare, certificări, norme etc. 

Estimările ne arată că noile aparate de marcat fiscale vor avea un cost începând cu 160
de euro, ceea ce înseamnă o creştere uşoară a acestora comparativ cu cele existente.
Diferenţa în schimb este uriaşă avându-se în vedere că tehnologia folosită în aparatele
vechi datează din anul 1999. Prin introducerea AMEF noi se va deschide orizontul
tehnologic, respectiv folosirea acestora cu echipamente de ultimă generaţie de tip
tabletă sau smartphone.

De notat că la finalul lunii septembrie 2016, la Ministerul Finantelor erau înregistrate
aproape 60 de firme autorizate ca distribuitori şi peste 400 de modele de aparate de
marcat electronice fiscale. Practic, introducerea noului sistem va însemna înlocuirea ori
modernizarea a aproape 800.000 de aparate de marcat, după cum reiese din estimările
patronatului din branşă.

evenimentul Legal Magazin îşi propune să dezbată toate aceste aspecte, reunind cei
mai semnificativi jucători din această piaţă.



AgENDĂ EVENiMENT
08:45 - 09:30 ÎNrEgisTrArEA PArTiciPANŢiLor şi wELcoME coFFEE
09:30 - 11:30 sEsiuNEA i 

11:30 - 12:00 BusiNEss NETworkiNg coFFEE BrEAk
12:00 - 14:00 sEsiuNEA A ii-A   

14:00 - 15:00 BusiNEss LuNch &  NETworkiNg

coNTAcT:
MircEA FicA, Senior editor, Legal Magazin: 0732 903 216, mircea.fica@legalmagazin.ro
roxANA BigA, Sales Manager, Legal Magazin; 0736.366.192, office@legalmagazin.ro

Propunere vorbitori:
reprezentant Ministerul de finanţe/anaf - “Stadiul pregătirilor pentru trecerea la jurnalul electronic. Viziunea administraţiei centrale pe această temă”
BogDAN guBANDru, Business Development Manager, c&W echinox - “Harta comerţului din România – Retail Regional Cities”
VELiN gANEV, ceo Danubius - exim şi Preşedinte aDaMef - “Provocările majore induse de trecerea la jurnalul electronic”
MAriAN ANghELEscu, preşedintele Patronatului comercianţilor şi Servisanţilor de case de Marcat din românia 

“Cum se fiscalizează casele de marcat? Ce documente trebuie ţinute lângă o casă de marcat?”
gEorgE ANghEL , Director executiv aPero
DAN ŢoNE, Director general, eutron invest românia - “Memoria fiscală, jurnalul electronic şi dispozitivul de memorare – definiţii, explicaţii, exemplificări”
reprezentant romanian Business consult
Manager firmă de consultanță fiscală

despre legal magazin 
Bazele Legal Magazin Media grup au fost puse de o echipă cu experiență semnificativă în media și în piața realizării de evenimente corporate. Scopul acestui proiect este
acela de a oferi o platformă de promovare și informare pentru mediul de afaceri, pentru societățile de avocatură, dar și pentru celelalte profesii liberale din românia.
Proiectul nostru cuprinde publicația Legal Magazin, divizia specială de evenimente Legal Magazin events și site-ul legalmagazin.ro.
conținutul actualizat și variat, cu accent pe avocatura de business, legislație și mediul corporate, dar și noua interfață dinamică, fac din legalmagazin.ro un portal unic în
mass-media de profil. 


