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Anexa 2C  la Metodologia și procedura de înregistrare a aparatelor de marcat  electronice fiscale în etapa pre-operaționalizare  a Registrului      Valabil din: 05.06.2018 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Formular pentru înregistrarea  aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) instalate
Calcul
I. DATE REFERITOARE LA  DISTRIBUITORUL  AUTORIZAT 
    SAU UNITATEA  ACREDITATĂ PENTRU SERVICE CARE A EFECTUAT INSTALAREA 
Calcul
I.A. Date de identificare
Calcul
I.A.3.Calitatea  (Se pot selecta, după caz, una sau mai multe calități)
I.B. Date de contact
Calcul
In campurile  I.B.2 si II.B.2.Telefon trebuie sa introduceti prefixul pentru judet conform simbolizarilor valabile in retelele de telefonie fixa (02x xxx xx xx sau 03x xxx xx xx). Un numar valid din retelele de telefonie mobila incepe cu caracterele 07 (07xx xxx xxx).
II. DATE  REFERITOARE LA PERSOANA DESEMNATA SA TRANSMITA INFORMATII SI/ SAU SA
      EFECTUEZE  INREGISTRARI PRIVIND APARATELE DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE
Calcul
II.A. Date de identificare
Calcul
Calitatea persoanei  (Se pot selecta, dupa caz, o singura optiune)
II.B. Date de contact
Calcul
II.C. Calitatea (Se activează o singură casuță. Dacă ați activat căsuța 'Alta", atunci se solicită să precizați calitatea deținută.)
Calcul
D. SEMNĂTURI
Calcul
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals  în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Calcul
Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului
III. DATE  REFERITOARE LA UTILIZATORUL  APARATELOR DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE INSTALATE 
 (Se pot indica mai mulți utilizatori)
Calcul
III.4.Perioada de valabilitate a contractului de service 
 (Se indică data de început și data de sfârșit a contractului de service)
IV. DATE  REFERITOARE  LA APARATUL DE MARCAT ELECTRONIC FISCAL(AMEF)  INSTALAT SI LA TEHNICIANUL DE SERVICE CARE A EFECTUAT INSTALAREA
 (Se pot indica mai multe AMEF pentru fiecare utilizator)
Calcul
Date de identificare a aparatului  de marcat electronic fiscal 
Calcul
V. DATE  DE IDENTIFICARE A LOCULUI DE INSTALARE A APARATULUI DE MARCAT ELECTRONIC FISCAL
(După caz, se va completa V.A sau V.B, sau activa căsuța V.C )
Calcul
V.A.Adresa completă a locului de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal  
(Pentru a șterge câmpul V.A.1..Judet, apăsați și mențineți apăsată tasta Control (Ctrl) în timp ce selectați o opțiune.)
Calcul
V.B.Numărul de înmatriculare al autoturismului utilizat în activitatea de transport în regim de taxi
(Formate valide A[A]nn[n]AAA). Maxim 8 caractere alfanumerice.)
Calcul
V.C.Aparat de marcat electronic fiscal utilizat în activităţile de comerţ/servicii prestate în regim ambulant
Calcul
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