_____________________________________________________________________
|
|
CERERE
|
ANAF
|
| 084 | privind înregistrarea în Registrul RO | Agenţia Naţională de |
|
| e-Factura/renunţarea la cererea privind| Administrare Fiscală |
|
| înregistrarea în Registrul RO e-Factura|
|
|_____|________________________________________|______________________|
_____________________________________________________________________
| I. Date de identificare a operatorului economic
|
|_____________________________________________________________________|
_____________________________________________________________________
| Denumire/Nume, prenume |
|
|________________________|____________________________________________|
| Cod de identificare fiscală
|
|
| | | | | | | | | | |
|
|__________________________________|____|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____|
| Domiciliul fiscal
|
|_____________________________________________________________________|
| Judeţ |
| Sector |
| Localitate |
|
|________|_______________|________|_____|____________|________________|
| Strada |
| Nr. |
| Bloc |
| Sc.|
|
|________|______________________________|_____|___|______|___|____|___|
| Et. | | Ap. |
| Cod poştal |
| Telefon |
|
|_____|__|_____|___|____________|_______|_________|___________________|
| Fax
|
| E-mail |
|
|______________|______________________|________|______________________|
_____________________________________________________________________
| II. Reprezentare prin:
|
|_____________________________________________________________________|
| Împuternicit | | Reprezentant legal
| | Reprezentant fiscal | |
|______________|__|_______________________|__|_____________________|__|
| Nr. document
|
| Dată document | | |/| | |/| | | | |
|_________________|_______|_______________|__|__|_|__|__|_|__|__|__|__|
| Date de identificare
|
|_____________________________________________________________________|
| Cod de identificare fiscală | | | | | | | | | | | | | |
|______________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| Denumire/Nume, prenume |
|
|________________________|____________________________________________|
| Domiciliul fiscal
|
|_____________________________________________________________________|
| Judeţ |
| Localitate |
| Sector | |
|________|__________________|____________|________________|________|__|
| Strada |
| Nr. | | Bloc | | Sc. | |
|________|________________________________|_____|__|______|__|_____|__|
| Et. | | Ap. | | Cod poştal |
|
|_____|__|_____|__|____________|______________________________________|
| Telefon
|
| Fax
|
|
|______________|__________________________|________|__________________|
| E-mail
|
|
|______________|______________________________________________________|
_____________________________________________________________________
| III. Cerere privind înregistrarea în Registrul operatorilor
__ |
| care au optat pentru utilizarea sistemului naţional privind
| | |
| factura electronică (Registrul RO e-Factura)
|__| |
|
|
| În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă |
| a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi
|
| implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO
|

| e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru
|
| completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea,
|
| eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea
|
| autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă,|
| punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în |
| România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, solicit
|
| înregistrarea în Registrul RO e-Factura în vederea utilizării
|
| sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura în
|
| relaţiile comerciale cu alţi operatori economici (B2B).
|
| Înregistrarea în Registrul RO e-Factura se face cu data de 1 a lunii|
| următoare depunerii prezentei cereri.
|
|
|
| IV. Renunţare la cererea privind înregistrarea în Registrul
__ |
| operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului
| | |
| naţional privind factura electronică (Registrul RO e-Factura) |__| |
| Renunţ la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura, |
| conform formularului (084) înregistrat cu nr. ..................... |
| din data de .....................
|
|_____________________________________________________________________|
_____________________________________________________________________
|
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că |
|
datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete
|
|_____________________________________________________________________|
| Numele persoanei care face declaraţia |
|
|_______________________________________|_____________________________|
| Funcţia/Calitatea
|
|
|_______________________________________|_____________________________|
| Semnătura
|
|
|_______________________________________|_____________________________|

INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului (084) "Cerere privind înregistrarea în Registrul RO eFactura/renunţarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura"
Formularul (084) "Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la
cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura" se completează şi se transmite de
către operatorii economici, respectiv orice entităţi care desfăşoară activitate economică
constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii,
care emit facturi electronice către alţi operatori economici (relaţii B2B) şi care optează, în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind
administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura
electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a
vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă,
punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi
supravegherea pieţei pentru acestea (denumită ordonanţă de urgenţă), pentru
transmiterea acestora către destinatari folosind sistemul naţional privind factura
electronică RO e-Factura.
Formularul se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.
Completarea formularului se face astfel:

Secţiunea I "Date de identificare a operatorului economic"
Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea operatorului
economic, respectiv orice entitate care desfăşoară activitate economică constând în
executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii, care emite
facturi electronice către alţi operatori economici (relaţii B2B) şi care optează pentru
transmiterea acestora către destinatari folosind sistemul naţional privind factura
electronică RO e-Factura.
Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul identificare fiscală atribuit
operatorului economic, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. În situaţia
în care operatorul economic este înregistrat în scopuri de TVA, se completează cu codul
de înregistrare în scopuri de TVA atribuit potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, înscris în certificatul de înregistrare
în scopuri de TVA.
În situaţia în care formularul se completează de către împuternicit/reprezentantul
legal/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare
fiscală/codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit de organul fiscal competent
operatorului economic pentru care se completează formularul, precum şi datele de
identificare ale acestuia.
Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al
operatorului economic.
Secţiunea II "Reprezentare prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal"
Se marchează cu "X" în funcţie de reprezentarea contribuabilului în relaţia cu organul
fiscal, prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, şi se înscriu numărul şi data
înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în original
sau în copie legalizată, sau numărul şi data documentului care atestă calitatea de
reprezentant legal/reprezentant fiscal, după caz.
Date de identificare
Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului
legal/reprezentantului fiscal, după caz.
Secţiunea III "Cerere privind înregistrarea în Registrul operatorilor care au optat pentru
utilizarea sistemului naţional privind factura electronică (Registrul RO e-Factura)" se
bifează de către operatorii economici, respectiv orice entităţi care desfăşoară activitate
economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau prestarea
de servicii, care solicită înregistrarea în Registrul RO e-Factura, conform prevederilor art.
10 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, în vederea utilizării sistemului naţional privind factura
electronică RO e-Factura în relaţiile comerciale cu alţi operatori economici (B2B).
Secţiunea IV "Renunţare la cererea privind înregistrarea în Registrul operatorilor care
au optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică (Registrul RO eFactura)" se bifează de către operatorii economici care au solicitat înregistrarea în
Registrul RO e-Factura în vederea utilizării sistemului naţional privind factura electronică
RO e-Factura în relaţiile comerciale cu alţi operatori economici (B2B), în conformitate cu
prevederile art. 10 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, şi care, până la data înscrierii în
acest registru, respectiv până la data de 1 a lunii următoare transmiterii cererii privind
înregistrarea, renunţă la înregistrarea în registru. Se completează cu numărul şi data
înregistrării formularului (084) prin care operatorul economic a solicitat înregistrarea în
Registrul RO e-Factura.
Caseta "Numele persoanei care face declaraţia" se completează cu numele persoanei
care întocmeşte formularul (084).

Caseta "Funcţia/Calitatea" se completează cu funcţia/calitatea pe care o are persoana
care întocmeşte formularul (084). În situaţia în care formularul (084) se completează de
către împuternicit/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se
înscrie "Împuternicit", "Reprezentant legal" sau "Reprezentant fiscal", după caz.

