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Catre: Ministerul Finantelor 
  Agentia Nationala de Administrare Fiscala 
Ref:    aplicarea procedurilor simplificate de Legea 267/2021  
           pentru operatiunile administrative cu case de marcat 
 

 Data: 14 dec. 2021 

 
 
 
 

Patronatul caselor de marcat din Romania saluta si sustine masurile impuse de 
Legea 267/9.11.2021.  

In acest context dorim sa sprijinim reorganizarea activitatii de intocmire a dosarului 
pentru fiscalizarea caselor de marcat pe doua planuri: evaluarea situatiei existente si 
reorganizarea actiunilor viitoare. In opinia noastra beneficiile aplicarii prevederilor impuse de 
Legea 267/9.11.2021 vor aparea la toti participantii la procesul de dotare cu case de 
marcat: 

- autoritatea fiscala va aloca mai putine resurse de personal si de timp de lucru 
pentru evaluarea unui numar mai mic de documente solicitate in dosarul de atribuire a NUI;  

- utilizatorul solicitant nu mai este incarcat cu sarcini de procurare de documente in 
exces iar intentia sa de conformare voluntara la obligatia de dotare cu casa de marcat nu va 
mai fi ingreunata de practici birocratice; 

- firmele de service a.m.e.f. care de obicei sunt intermediarul depunerii dosarului 
(inclusiv prin cererea C801) nu mai risipesc eforturi pentru acest proces si se pot concentra 
pe activitati cu valoare profesionala reala. 
 

Situatia existenta 
 

In toate interventiile noastre oficiale din acest an am apreciat la superlativ cele doua 
mari performante ale  Ministerului de Finante si ANAF: derularea cu succes a procesului de 
conectare a caselor de marcat la serverul national si buna functionare a infrastructurii 
alocate acestui proces. Romania a intrat intr-un club restrans al tarilor cu sisteme evoluate 
de urmarire digitala a operatiunilor cu case de marcat. Aceste performante sunt umbrite de 
procedurile greoaie din etapa de intentie de achizitie a casei de marcat, dominate de 
documente inutile si cerinte excesive.  

Va reamintim ca in ultimii ani majoritatea autoritatilor fiscale locale au practicat 
interpretarea excesiva si depasirea atributiilor cu privire la fiscalizarea caselor de marcat. 
Asa se face ca in locul celor 5-6 documente prevazute de legislatie (Art. 61 din Normele de 
aplicare a OUG 28/1999), agentilor economici li se solicita frecvent peste 20 de hartii din 
care majoritatea nu au nicio utilitate sau relevanta.  

Niciun lucrator ANAF nu poate explica la ce ii foloseste verificarea certificatului de 
garantie a casei de marcat sau de ce are nevoie sa vada contractul de inchiriere a spatiului 
comercial in care functioneaza casa de marcat. Campionii birocratiei excesive in domeniu 
sunt usor de verificat deoarece ii gasiti in administratiile fiscale din Bucuresti.  
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Incercati ca simplu agent economic sa va procurati si fiscalizati o casa de marcat si veti 
sesiza dimensiunile reale ale complicatiilor birocratice! 

Asa cum am solicitat la intalnirile de lucru cu oficialii institutiilor de stat implicate, 
rezolvarea cea mai eficienta a acestor probleme ar fi construirea de catre ANAF a unei 
aplicatii informatice de depunere si obtinere a numarului unic de identificare. Acesta ar 
trebui sa functioneze ca un validator de stari si documente, simplu de utilizat si fara 
posibilitate de interpretare.  
 Doar atunci ANAF va depasi situatia actuala in care a intra in posesia unei case de 
marcat pare mai mult un privilegiu decat un drept la conformare voluntara la o obligatie 
certa. 
 

Recomandarile noastre pentru reorganizarea 
dosarului de obtinere a numarului unic de identificare a casei de marcat 

 
 In virtutea celor de mai sus si a prevederilor Legii 267/9.11.2021 consideram ca 
documentele solicitate utilizatorului pentru a insoti cererea de atribuire a NUI pentru casa de 
marcat trebuie sa fie doar cele bifate cu DA in tabelul de mai jos: 
 
 

Nr. 
Documentul prevazut anterior conf. Art. 61(1) 
din Normele memtodologice de aplicare a OUG28/1999 

Daca mai 
poate fi 

solicitat conf.  
Legii 267/2021 

Observatii 

1 

a) copia facturii şi a documentului de plată care atestă 
achiziţionarea aparatului de marcat electronic fiscal, 
copia contractului de vânzare-cumpărare cu plata în 
rate sau, după caz, copia contractului de leasing 
financiar încheiat cu clauză expresă privind asumarea 
obligaţiei părţilor că la expirarea contractului de 
leasing se transferă utilizatorului dreptul de 
proprietate asupra aparatului; 

DA  

2 
b) copia procesului verbal de sigilare a memoriei 
fiscale a aparatului de marcat electronic fiscal; 

NU 
Este emis  
de ANAF 

3 

c) declaraţia pe propria răspundere a utilizatorului 
privind adresa de la locul unde va fi instalat aparatul 
de marcat electronic fiscal sau, după caz, declaraţia 
privind desfăşurarea activităţii în regim ambulant ori în 
regim de taxi, ... 

DA  

4 
… însoțită de certificatul constatator eliberat de Oficiul 
Registrului Comerțului, privind deschiderea punctului 
de lucru. 

NU 
Este emis de o 
institutie publica  

5 

d) declaraţia pe propria răspundere a utilizatorului 
privind numărul de înmatriculare al autovehiculului pe 
care se va instala aparatul de marcat electronic fiscal, 
însoţită de copia autorizaţiei taxi, în cazul activităţii de 
taximetrie. 

DA  
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Totodata recomandam atentionarea lucratorilor ANAF de catre autoritatea centrala 

asupra utilizarii cu moderatie si doar in situatii cu adevarat exceptionale a prevederilor  
Art.61(2): „Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sau Direcţia generală de 
administrare a marilor contribuabili, după caz, pot solicita utilizatorilor aparatelor de marcat 
electronice fiscale şi alte documente necesare verificării modului de îndeplinire a condiţiilor 
pentru atribuirea numărului de ordine din Registrul de evidență a aparatelor de marcat 
electronice fiscale instalate în județ sau în municipiul București.” 

 
  

Va asiguram de intreaga noastra disponibilitate la dialog profesional. 
 

 
Din imputernicirea Consiliului Director, 
Vicepresedinte, M. Anghelescu 


