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REFERAT 
 

de aprobare a proiectului de ordin pentru modificarea Ordinului președintelui 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4156/2017 pentru aprobarea 
informaţiilor conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat 
electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum 
şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora 
 
În scopul derulării în bune condiții a activității atât la nivelul administrației fiscale, cât și al 
operatorilor economici implicați, precum și ca urmare a analizei aspectelor rezultate din 
practica aplicării dispozițiilor normative care reglementează obligația operatorilor economici 
de utiliza aparate de marcat electronice fiscale, a intervenit necesitatea modificării Ordinului 
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4156/2017 pentru aprobarea 
informaţiilor conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice 
fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi metodologia şi 
procedura de înregistrare a acestora. 
 
Modificările aduse actului normativ au în vedere 
 

 asigurarea unei mai bune  corelări și creșterea acurateței datelor ce rezultă din 
înregistrarea informațiilor privind aparatele de marcat electronice fiscale definite la 
art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia 
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv din perspectiva obligației stipulate 
la ART. III alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 804/2017 privind modificarea şi 
completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate 
de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003; 

 

 includerea în sfera de situații care pot fi comunicate/notificate organului fiscal 
competent a aspectelor semnalate de către operatorii economici 

 
și constau în 
 

 posibilitatea de a comunica informații privind aparatele de marcat electronice fiscale 
precum modificarea seriei de fabricație, avizului tehnic favorabil, autorizației de 
distribuție;  

 înregistrarea de către distribuitorul autorizat sau unitatea acreditată pentru 
comercializare a informațiilor privind livrarea, respectiv achiziția aparatelor de marcat 
electronice fiscale;  

 notificarea organului fiscal în situații semnalate de către utilizatorii aparatelor de 
marcat electronice fiscale.  


