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REFERAT 

 

  de aprobare a proiectului de ordin al președintelui Agenției Naționale de  Administrare 

Fiscală privind descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din normele 

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, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a 

fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din normele 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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum si categoriile de 

URL-uri utilizate  in schimbul de informatii cu sistemul informatic naţional de 

supraveghere  şi monitorizare  a datelor fiscale 

 

 

 Avand in vedere normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003, 

republicata, cu modificarile ulterioare, Agentia Nationala de Administrare Fiscala are obligatia ca 

in termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a actului normativ mai sus mentionat sa emita un 

ordin prin care sa reglementeze descrierea  profilurilor, structura XML a mesajelor de activare a 

acestora, structura XML a fișierelor, descrierea  URL-urilor utilizate in schimbul de informatii cu 

sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale. 

 

 Fata de cele de mai sus, s-a elaborat proiectul de ordin privind descrierea profilurilor 

prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din normele 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, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a 

fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din normele 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, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum si categoriile de URL-uri utilizate  in schimbul de 

informatii cu sistemul informatic naţional de supraveghere  şi monitorizare  a datelor fiscale.  
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