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FORMULAR PENTRU ÎNREGISTRAREA APARATELOR DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE PRODUSE, IMPORTATE SAU ACHIZIȚIONATE INTRACOMUNITAR ȘI A  APARATELOR DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE (AMEF) ADAPTATE PENTRU A CORESPUNDE PREVEDERILOR  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 SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE ŞI CARE AU OBŢINUT AVIZUL TEHNIC FAVORABIL
Calcul
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Calcul
 (Anexa 1 la Metodologia și procedura de înregistrare a AMEF în etapa preoperaționalizare a Registrului)
Calcul
I. Producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziţionează AMEF-uri din statele membre ale Uniunii Europene , respectiv distribuitorul autorizat
Calcul
A. Date de identificare
Calcul
B. Calitate
Calcul
C. Distribuitor autorizat
Calcul
D. Date de contact
Calcul
II. Persoana desemnată să transmită informații și/sau să efectueze înregistrări privind AMEF-urile
 A. Date de identificare
Calcul
 B. Date de contact
Calcul
  C. Calitate
Calcul
         Sub sancţiunile aplicate faptei de fals  în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
  III. Date de identificare  AMEF
Calcul
 (unicitate AMEF dupa seria initiala)
Calcul
  IV. Adresa completă a locului de depozitare a AMEF
Calcul
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  V. Modificari ale datelor de identificare ale AMEF  (declarate printr-un F4101 anterior)
             (se poate completa la V. :  A sau  (B+C) sau (A+B+C) , numai daca s-a completat III.A,B si C)
Calcul
1.
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