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Catre: ANAF, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală 

 

In atentia : domnului vicepreședinte Daniel-Mihail TUDOR  
 

  

Patronatul caselor de marcat din Romania si-a asumat rolul de partener tehnic al politicii fiscale 

guvernamentale. A participat la toate etapele de consultari pentru pregatirea implementarii noilor case 

de marcat si a pregatit comunitatea profesionala pentru efortul urias de livrare a acestora.  

Incepand cu 30 sept. firme de service case de marcat din intreaga tara au fost controlate de 

Directia Generala Antifrauda Fiscala pe tematica fiscalizarii in 72 de ore a noilor case de marcat. 

Majoritatea celor verificati au fost amendati pentru neindeplinirea obligatiilor prevazute de Art. 5.5 din 

OUG 28/1999.  

Apreciem ca aceste actiuni de control trebuiesc reconsiderate deoarece: 

a. -responsabilitatea fiscalizarii nu revine firmei de service ci utilizatorului ; acesta este obligat 

inclusiv sa depuna declaratia de instalare la autoritatea fiscala a doua zi dupa fiscalizare, 

conform articolului 104 din Normele metodologice de aplicare a OUG 28/1999 :  

Art. 104.(1) După instalarea aparatului de marcat electronic fiscal se întocmește "Declarația de 

instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale", …,semnată de utilizatorul aparatului de marcat 

electronic fiscal și de tehnicianul de service care a efectuat instalarea.(2) Un exemplar al declaraţiei se 

transmite de către utilizator a doua zi, organului fiscal competent, … 

b. -termenul de 72 de ore curge de la solicitarea utilizatorului, asa cum prevede  Art. 5.(5) din 

OUG : 28/1999 : 

Distribuitorii autorizaţi, precum şi unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru service, după 

caz, au obligaţia să asigure, în termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, instalarea 

aparatului nou, precum şi înlocuirea memoriei fiscale sau a dispozitivului de memorare a jurnalului 

electronic în cazul în care sunt defecte sau capacitatea de stocare a fost epuizată. 

 Controalele de care amintim nu au verificat procedura de solicitare a fiscalizarii de catre 

utilizator. 

 

c. Startul cronometrului celor 72 de ore incepand cu data imprimata pe certificatul de atribuire 

a NUI nu corespunde intotdeauna realitatii. Sunt cel putin doua situatii neclare : 1) frecvent 

utilizatorii sau firmele de service imputernicite il pot ridica de la emitent dupa mai multe 

zile ; 2) uneori aceste certificate asteapta cel putin o zi semnatura  in mapele autoritatilor.  

 

Comunitatea profesionala pe care o reprezentam a depus toate eforturile pentru a sprijini ANAF  

si utilizatorii in implementarea noilor case de marcat. In etapa de consultari pentru adaptarea legislatiei 

la noile cerinte, Patronatul nostru a semnanlat catre ANAF ca acest proces va presupune si riscuri 

datorita valului urias de fiscalizari necesare ; chiar unitatile ANAF au fost depasite de evenimente, 

livrand numerele unice de identificare la 10-20 de zile in loc de cele doua zile prevazute de lege. 

  

  

Va rugam sa analizati posibilitatea revizuirii tematicii de control in domeniul fiscalizarii noilor 

case de marcat. 

 

Presedinte, 

M. Anghelescu 


