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Întrebare Răspuns

1 Ar trebui ca această declarație să fie depusă
de firmele care vând casele de marcat?

Formularul  C 801 se depune de către operatorul  economic
care achiziționează aparatul de marcat electronic fiscal (casa
de marcat). 

2 Care  este  termenul  limită  de  depunere  a
formularului  C  801  pentru  agenții  economici
care  au  obligația  schimbării  aparatului  de
marcat pana la data de 01 noiembrie 2018? 

Cadrul  legislativ  nu  impune  un  termen  pentru  depunerea
cererii.
Facem precizarea că termenul la care faceți dumneavoastră
referire, respectiv 01 noiembrie 2018, vizează data de la care
se vor aplica sancțiuni contribuabililor mici pentru nedotarea
cu aparate de marcat electronice fiscale. Menționăm însă, că
operatorii economici au obligația de a se dota cu aparate de
marcat  electronice  fiscale,  definite  la  art.  3  alin.  (2)  din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată,
cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  cu  respectarea
următoarelor  termene:                        
-  01.06.2018  -  operatorii  economici  -  contribuabili  mari  şi
mijlocii;
-  01.08.2018  -  operatorii  economici  -  contribuabili  mici.
Vă rugăm să aveți în vedere și comunicatul de presă ce a fost
publicat pe site-ul nostru și care poate fi accesat la următorul
link:                                     
https://static.anaf.ro/.../20180801095630_686_comunicat... 

3 Se poate depune online și primi răspunsul tot
online? 

C 801 se depune on-line prin intermediul SPV. În acest scop,
se  procedează  astfel:                          
- se completează cererea în format PDF inteligent - formularul
C801;
- formularul trebuie validat după completare - dacă sunt erori
la completare, este generat un fișier cu erori; după corectarea
erorilor,  se  reia  procesul  de  validare;                   
- la cerere se anexează un fișier care trebuie să conțină copii
ale documentelor care în mod normal s-ar fi depus la ghișeu
(documentele  sunt  descrise  în  Ghidul  cu  privire  la
înregistrarea  informațiilor  privind  aparatele  de  marcat
electronice  fiscale,  precum  și  la  emiterea  certificatului  de
atribuire  a  numărului  unic  de  identificare  în  etapa
preoperaționalizare  Registru,  acesta  poate  fi  accesat  la
următorul  link:                                     :
https://static.anaf.ro/.../Ghid_case_marcat_18062018.pdf
);
-  C  801  se  semnează  cu  certificat  digital  calificat  și  se
transmite prin intermediul contului de SPV al utilizatorului.  În
cazul  cererilor  depuse  prin  intermediul  serviciului  Spaţiul
Privat Virtual, emiterea certificatului de atribuire a numărului
unic  de  identificare  se  efectuează  automat  și  acesta  este
comunicat solicitantului prin intermediul SPV 

4 Cum  procedează  agenții  economici  care  nu
s-au înscris în SPV? 

Agenții economici se pot înregistra în SPV. Între timp, aceștia
pot depune formularul așa cum îl depuneau și până la apariția
formularului inteligent. 
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5 Cei care au depus anexa 2 din OPANAF 4156,
la ghișeu (sper să nu mă înșel) mai trebuie să
depună și C801? 

ANEXA  2  la  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de
Administrare  Fiscală  nr.  4156/2017  pentru  aprobarea
informațiilor  conținute  în  registrul  național  de  evidență  a
aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și
în sectoarele municipiului București, precum și metodologia și
procedura de înregistrare a acestora cuprinde Metodologia și
procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice
fiscale  în  etapa  preoperaționalizare  a  registrului  și  are,  la
rândul ei, următoarele anexe:                                 

- ANEXA nr. 2A "Formular pentru înregistrarea aparatelor de
marcat  electronice  fiscale  produse,  importate  sau
achiziționate  intracomunitar  și  a  aparatelor  de  marcat
electronice fiscale adaptate pentru a corespunde prevederilor
art.  3 alin.  (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr.
28/1999 privind obligația operatorilor economici  de a utiliza
aparate  de  marcat  electronice  fiscale,  republicată,  cu
modificările și completările ulterioare, și care au obținut avizul
tehnic  favorabil"  -  sau  Formularul  F4101;
În  acest  caz,  obligația  de  a  completa  și  transmite  F4101
revine  producătorului,  importatorului,  persoanei  juridice
române care  achiziționează  din  statele  membre ale  Uniunii
Europene  aparate  de  marcat  electronice  fiscale,  respectiv
distribuitorului  autorizat.                                
- ANEXA nr. 2B "Certificat de atribuire a numărului unic de
identificare  a  aparatelor  de  marcat  electronice  fiscale"  -
document  eliberat  de  organul  fiscal  competent  pe  baza
solicitării scrise a utilizatorilor AMEF.                               
În acest caz, solicitarea scrisă se efectuează prin depunerea
în format hârtie a "cererii de atribuire a numărului de ordine
din Registrul de evidența a aparatelor de marcat electronice
fiscale instalate în județ/municipiul București sau a numărului
unic  de  identificare  din  aplicația  informatică  a  ANAF"
prevazută  în  Anexa  6  la  HG  479/2003  privind  aprobarea
Normelor  metodologice  pentru  aplicarea  Ordonanței  de
urgență  a  Guvernului  nr.28/1999  privind  obligația  agenților
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
cu modificările și  completările ulterioare - sau Formularul  C
801.
Formularul  C  801  este  formatul  PDF  inteligent  al  cererii
prevăzută  în  Anexa  6  și  constituie  o  facilitate  pusă  la
dispoziția operatorilor  economici  de către ANAF, în  vederea
îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege.                             
Utilizatorii  pot opta între depunerea cererii  (anexa 6 la HG
479/2003)  în  format  hârtie  sau  prin  intermediul  serviciului
SPV (formularul C 801). Dacă cererea a fost depusă în format
hârtie, direct la organul fiscal competent, nu este necesar să
fie transmis și formularul C801.                                     
- ANEXA nr. 2C "Formular pentru înregistrarea aparatelor de
marcat electronice fiscale instalate" - sau Formularul  F4102
Obligația de a completa și transmite Formularul F4102 este în
sarcina distribuitorilor autorizați și a unităților de service care
efectuează  instalarea  AMEF.                       
- ANEXA nr. 2D "Formular pentru înregistrarea unor schimbări
privind  starea/situația  aparatelor  de  marcat  electronice
fiscale" - sau Formularul  F4103 -Obligația de a completa și
transmite  Formularul  F4103  este  în
sarcina..distribuitorilor..autorizați
-  ANEXA  nr.  2E  "Notificare"  -  sau  Formularul  F4105
Obligația de a completa și transmite Formularul F4105 este în
sarcina  utilizatorilor  AMEF.                     
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În  concluzie,  pentru  a  putea  răspunde  corespunzător  vă
rugăm  să  ne  comunicați  care  este  calitatea  dvs,  respectiv
sunteți distribuitor autorizat, unitate acreditată pentru service
sau  utilizator  al  AMEF  și  la  care  dintre  anexele  mai  sus
enumerate vă referiți? 

Mă refer la Anexa 2B, să stiu ce să cer firmei
autorizate  fiindcă  nu  consider  că  firma  ar
trebui  să  facă  treaba  firmelor  specializate
(distribuitori case marcat). Scrie ca poate opta
deci e o variantă pentru  C801. Corect? 

Pentru a obține Anexa 2B de la organul fiscal competent, este
necesar să se depună Anexa 6 sau C 801. În cazul expus de
dumneavoastră presupunem  ca  ați  urmat  deja  formalitățile
necesare. 

6 Pentru contribuabilii care au sute-mii de case
de marcat - vor depune o singură C 801 și vor
anexa câte documente? 

Formularul  C 801  poate  fi  completat  pentru  100  case  de
marcat.  Documentele  justificative  sunt  cele  menționate  în
Ghidul cu privire la înregistrarea informațiilor privind aparatele
de  marcat  electronice  fiscale,  precum  și  la  emiterea
certificatului de atribuire a numărului unic de identificare în
etapa preoperaționalizare Registru, acesta poate fi accesat la
următorul  link:                           :
https://static.anaf.ro/.../Ghid_case_marcat_18062018.pdf 

7 Când se va putea înregistra formular 154, de
către firmele distribuitoare? 

Formularul  154  "Cerere  pentru  utilizarea  unui  certificat
calificat  și  acordarea  drepturilor  de  administrator  de  cont",
prevăzut în anexa nr. 5A la OPANAF 4156/2017, va fi utilizat
în etapa POSTOPERAȚIONALIZARE Registru. 

8 Dacă procesul  verbal  de sigilare și  avizul  de
distribuție  și  service  sunt  emise  de  entități
afiliate  ANAF  iar  AMEF  ce  urmează  să  fie
fiscalizat  este  în  baza  de  date  ANAF  prin
declarația  inteligentă  depusă  de  importator/
producător,  de  ce  mai  trebuie  atașate  și  la
C 801?? 

Cererea de atribuire a numărului de ordine din registru va fi
însoțită  de  următoarele  documente:                
a)  copia  facturii  și  a  documentului  de  plată  care  atestă
achiziționarea  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 obligației  părților  că  la  expirarea
contractului  de leasing se transferă utilizatorului  dreptul  de
proprietate  asupra  aparatului;                    
b) copia procesului-verbal de sigilare a memoriei fiscale și a
aparatului  de  marcat  electronic  fiscal;                 
c)  declarația  pe  propria  răspundere  a  utilizatorului  privind
adresa  de  la  locul  unde  va  fi  instalat  aparatul  de  marcat
electronic fiscal sau, după caz, declarația privind desfășurarea
activități în regim ambulant ori în regim de taxi, însoțită de
certificatul  constatator  eliberat  de  oficiul  registrului
comerțului,  privind  deschiderea  punctului  de  lucru;
d)  declarația  pe  propria  răspundere  a  utilizatorului  privind
numărul  de  înmatriculare  al  autovehiculului  pe  care  se  va
instala aparatul de marcat electronic fiscal, însoțită de copia
autorizației  taxi,  în  cazul  activității  de  taximetrie.
Vă rugăm să aveți în vedere și Ghidul ce este publicat pe site-
ul  ANAF  și  care  poate  fi  accesat  la  următorul  link:
https://static.anaf.ro/.../Ghid_case_marcat_18062018.pdf
Vă  informăm că  Direcţiile  generale  regionale  ale  finanţelor
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 evidenţă a aparatelor de
marcat electronice fiscale instalate în judeţ sau în municipiul
Bucureşti. 

9 Ce  trebuie  să  facă  un  utilizator  de  casă  de
marcat electronică din 2014 , care a depus la
timpul  respectiv  la  ANAF  documentele
necesare instalării? 

Conform cadrului legislativ în vigoare, operatorii economici au
obligația de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale
(definite  la  art.  3  alin.  (2)  din  Ordonanța  de  urgență  a
Guvernului  nr.  28/1999,  republicată,  cu  modificările  și
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completările ulterioare) cu respectarea următoarelor termene:
-  01.06.2018  -  operatorii  economici  -  contribuabili  mari  și
mijlocii;
-  01.08.2018  -  operatorii  economici  -  contribuabili  mici.
Casa de marcat electronică din 2014 corespunde aparatelor
de marcat definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență
a  Guvernului  nr.  28/1999,  republicată,  cu  modificările  și
completările  ulterioare.                       
În  consecință,  trebuie  să  vă  informați  dacă  dispozitivul  de
care  dispuneți  poate  fi  adaptat  pentru  a  corespunde
prevederilor  art.  3  alin.  (2)  din  ordonanța  de  urgență,  cu
respectarea  tuturor  prevederilor  legale,  sau achiziționați  un
aparate  de  marcat  electronic  fiscal  model  nou.
În  oricare  dintre  cele  doua  variante,  trebuie  sa  respectați
dispozițiile  privind citirea și  păstrarea  memoriei  fiscale  și  a
dispozitivului de memorare a jurnalului electronic, după caz,
(în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28/1999 și H.G. nr.
479/2003). 

10 Depunerea C 801 va fi tot timpul opțională și
contribuabilii  vor  putea  opta  mereu  pentru
depunerea informațiilor de la casele de marcat
în  format  online  prin  număr  unic  de
identificare sau depunerea de declarații fiscale
cu  semnătura  electronică?  sau  măsura  este
doar temporară, pentru început? 

În prezent, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale
pot opta între a depune "cererea de atribuire a numărului de
ordine  din  Registrul  de  evidență a  aparatelor  de  marcat
electronice fiscale instalate în județ/municipiul București sau a
numărului  unic  de  identificare  din  aplicația  informatică  a
ANAF"  prevazută  in  anexa  6  la  HG  479/2003  privind
aprobarea  Normelor  metodologice  pentru  aplicarea
Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.28/1999  privind
obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare in
format hârtie, la organul fiscal competent sau în format  PDF
inteligent (formularul C801) prin intermediul SPV. 

11 Dacă administratorul societății nu are certificat
digital,contabilul  ce  deține  semnătura pentru
societate poate depune și semna C  801? Și
dacă  sunt  înregistrata  în  SPV  ca  persoană
fizică,  eu  fiind  administrator  societate,  pot
depune această declarația sau trebuie sa dețin
și certificat digital? 

În  cazul  expus  nu se poate  depune formularul  C  801 prin
Spațiul Privat Virtual. 

12 Suntem  utilizatori  de  casă  de  marcat.  Ce
obligații  de  declarare  avem noi  ca utilizatori
acum,  ce  documente  trebuiesc  depuse  la
ANAF.  Aparatele  au  fost  instalate  în  anii
trecuți. 

Conform cadrului legislativ in vigoare, operatorii economici au
obligația de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale
(definite  la  art.  3  alin.  (2)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a
Guvernului  nr.  28/1999,  republicată,  cu  modificările  şi
completările  ulterioare  -  casa  de  marcat  model  nou)  cu
respectarea  urmatoarelor  termene:                
-  01.06.2018  -  operatorii  economici  -  contribuabili  mari  şi
mijlocii;
-  01.08.2018  -  operatorii  economici  -  contribuabili  mici.
Trebuie să luați legătura cu distribuitorul  autorizat  și  să vă
informați dacă dispozitivul de care dispuneți poate fi adaptat
pentru  a  corespunde  prevederilor  legale  in  vigoare  sau
achiziționați un aparat de marcat electronic fiscal model nou.
Indiferent  dacă aparatul  de  marcat  se  poate  adapta  sau
trebuie să achiziționați unul  nou,  aveți obligația să obțineți
Numarul  Unic  de  Identificare  al  aparatului  de  marcat
electronic  fiscal,  prin  completarea  si  depunerea  "cererii  de
atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidență a
aparatelor  de  marcat  electronice  fiscale  instalate  în
județ/municipiul  București  sau  a  numărului  unic  de
identificare  din  aplicația  informatică  a  ANAF"  prevazută  in
anexa  6  la  HG  479/2003  privind  aprobarea  Normelor
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metodologice  pentru  aplicarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a
Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de
a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificarile
si  completările ulterioare.                             
Cererea  se  poate  depune:                
-în  format  hârtie,  la  organul  fiscal  competent;
- în format PDF inteligent (formularul C 801) prin intermediul
SPV  și va  fi  însoțită  de  documentele  care  se  regăsesc în
"Ghidul  cu  privire  la  înregistrarea  informaţiilor  privind
aparatele de marcat electronice fiscale, precum şi la emiterea
Certificatului de atribuire a numărului unic de identificare - în
etapa preoperaționalizare Registru". 

13 Cum se procedează în cazul în care arhiva ZIP
este mai mare de 10MB cât permite formularul
C801?Unde se depune C801în SPV(care este
procedura)?

Arhiva  ZIP  este  suficientă,  dvs  putând  să  optimizați
documentele scanate. 

14 Dacă administratorul societății nu are certificat
digital,contabilul  ce  deține  semnătura
electronică pentru societate poate depune și
semna C801?Și dacă sunt înregistrată în SPV
ca  persoană  fizică,  eu  fiind  administratorul
societății,  pot depune această declarație sau
trebuie să dețin și certificat digital?

Pentru  a  putea  depune  C801,  în  numele  unei  societății
comerciale, persoana care este înregistrată în SPV trebuie să
dețină  certificat  digital  cu  drept  de  depunere  pentru
societatea  respectivă.

Menționăm că întrebările contribuabililor au fost parțial modificate pentru o mai bună înțelegere.
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