ORDIN Nr. 1178/2017 din 31 iulie 2017
privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea
Instrucțiunilor de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea
Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei
bonurilor fiscale, a modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor
fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor
Loteriei bonurilor fiscale și pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.
774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata
premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015
pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
EMITENT: MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 646 din 7 august 2017

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
ART. I
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în
aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a
Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și
conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru
instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 8 aprilie 2015, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. În anexa nr. 1, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
"ART. 4
(1) În vederea înregistrării cererilor de revendicare a premiilor, Direcția generală de tehnologia
informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare DGTI,
pune la dispoziția tuturor direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și structurilor sale
subordonate o aplicație informatică în care acestea înregistrează electronic toate elementele pe
care le conține cererea contribuabilului și la care anexează scanat, în format PDF, bonul fiscal.
(2) Elementele înregistrate în aplicația informatică potrivit alin. (1) constituie «Baza de date
privind Loteria bonurilor fiscale».
(3) Aplicația informatică prevăzută la alin. (1) este accesibilă inclusiv Direcției generale de
legislație Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și contabile din cadrul Ministerului
Finanțelor Publice, structură responsabilă cu gestionarea fondului anual de premiere aferent
Loteriei bonurilor fiscale, denumită în continuare direcție de specialitate, precum și Direcției
generale antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în
continuare DGAF."

2. În anexa nr. 1, articolul 4^1 se modifică și va avea următorul cuprins:
"ART. 4^1
(1) Dacă la expirarea perioadei de revendicare prevăzute la art. 6 alin. (3) din Ordonanța
Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 166/2015, se constată că nu a fost depășit numărul maxim de premii care
se acordă potrivit legii, se consideră că lista bonurilor fiscale prin care au fost revendicate premii
reprezintă lista bonurilor fiscale câștigătoare, iar DGTI informează DGAF, în vederea verificării de
către aceasta, prin direcțiile regionale antifraudă fiscală, a autenticității și realității bonurilor fiscale
depuse în vederea revendicării premiilor. După finalizarea procedurii de verificare, DGAF încarcă
rezultatele în aplicația informatică, validând sau invalidând, după caz, bonurile fiscale verificate.
(2) În termen de 3 zile de la expirarea perioadei de revendicare, direcția de specialitate extrage
din aplicația informatică lista bonurilor fiscale câștigătoare și o comunică Serviciului de comunicare,
relații publice mass-media și transparență din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în vederea
publicării acesteia pe site-ul instituției.
(3) Dacă la expirarea perioadei de revendicare se constată depășirea numărului maxim de premii
care se acordă potrivit legii, în termen de 3 zile, direcția de specialitate extrage din aplicația
informatică lista bonurilor fiscale prin care au fost revendicate premii și o comunică Serviciului de
comunicare, relații publice mass-media și transparență din cadrul Ministerului Finanțelor Publice,
în vederea publicării acesteia pe site-ul instituției, precum și Companiei Naționale «Loteria
Română» - S.A.
(4) În termen de 7 zile de la data primirii listei, Compania Națională «Loteria Română» - S.A.
procedează la extragerea aleatorie a unui număr de 100 de bonuri fiscale câștigătoare, din
totalitatea bonurilor fiscale din listă.
(5) În vederea stabilirii numărului maxim de bonuri câștigătoare prevăzut de lege, se extrage cu
urnele Companiei Naționale «Loteria Română» - S.A. unul dintre numerele unice de înregistrare
alocate bonurilor fiscale din lista prevăzută la alin. (3). Numărul extras reprezintă primul câștigător
și totodată baza de referință la care se aplică crescător un pas care are valoarea egală cu ziua
emiterii bonului fiscal câștigător.
(6) Dacă în urma aplicării pasului prevăzut la alin. (5) se depășește numărul unic maxim atribuit
bonurilor fiscale din listă, următorul număr câștigător din listă este dat de diferența dintre suma
determinată prin aplicarea pasului la baza de referință și numărul unic maxim atribuit, continuând
cu aplicarea pasului până la stabilirea numărului maxim de premii prevăzut de lege. În procesul de
aplicare a pasului, numerele selectate ca fiind câștigătoare sunt eliminate din listă.
(7) După stabilirea celor 100 de bonuri fiscale câștigătoare conform alin. (5) și (6), acestea sunt
centralizate și transmise în format electronic și letric, în termen de 2 zile, de către Compania
Națională «Loteria Română» - S.A., atât direcției de specialitate, în vederea efectuării demersurilor
necesare publicării pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, cât și DGTI, în vederea încărcării
rezultatelor în aplicația informatică.
(8) După încărcarea rezultatelor, potrivit alin. (7), DGTI informează DGAF, în vederea verificării
prin direcțiile regionale antifraudă fiscală a autenticității și realității bonurilor fiscale câștigătoare.
După finalizarea verificărilor, DGAF încarcă rezultatele în aplicația informatică, validând sau
invalidând, după caz, bonurile fiscale verificate."
3. În anexa nr. 1, articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
"ART. 6
(1) În termen de 7 zile de la stabilirea listei bonurilor fiscale câștigătoare potrivit art. 4^1 alin. (1),
respectiv alin. (4) - (6), după caz, direcția de specialitate calculează valoarea unui premiu și o
încarcă în aplicația informatică.

(2) În situația în care, după stabilirea listei bonurilor fiscale câștigătoare potrivit prevederilor
prezentului ordin, dar anterior plății premiilor, se constată erori care au condus la înregistrarea
nejustificată a unui bon fiscal în aplicația informatică, unitatea teritorială la care a fost depus bonul
fiscal solicită DGTI permisiunea de a accesa aplicația informatică în vederea eliminării bonului din
listă. DGTI informează direcția de specialitate cu privire la modificarea listei, iar aceasta procedează
la extragerea din aplicația informatică a noii liste, în vederea efectuării demersurilor necesare
publicării acesteia pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, precum și a recalculării valorii
premiului.
(3) La extragerea aleatorie a celor 100 de bonuri fiscale câștigătoare, potrivit prevederilor art.
4^1 alin. (4) - (6), dacă primul număr unic de înregistrare extras este un număr care a fost eliminat
din listă potrivit prevederilor alin. (2), extragerea se reia, iar în procesul de aplicare a pasului
numărul/numerele eliminat/eliminate nu se ia/iau în considerare.
(4) În situația în care, ulterior efectuării extragerii aleatorii a celor 100 de bonuri fiscale
câștigătoare, potrivit art. 4^1 alin. (4) - (6), se constată erori care au condus la înregistrarea
nejustificată a unuia sau mai multor bonuri fiscale în aplicația informatică, se consideră că
extragerea a fost corect efectuată, iar premiile, cu excepția celor aferente bonurilor fiscale eronat
înregistrate în aplicație, se achită câștigătorilor conform situației rezultate în urma extragerii și
după definitivarea procedurii prevăzute la art. 6 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015.
(5) În termen de 4 zile de la finalizarea verificărilor prevăzute la art. 6 alin. (6) din Ordonanța
Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, direcția de
specialitate extrage din aplicația informatică lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale au fost
validate, respectiv lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale nu au fost validate, care conțin
toate informațiile necesare efectuării plății.
(6) După extragerea listelor prevăzute la alin. (2), direcția de specialitate efectuează demersurile
necesare plății premiilor, cu respectarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (5) din Ordonanța
Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015.
(7) Valoarea unui premiu se calculează prin împărțirea fondului lunar de premiere la numărul
total al bonurilor fiscale câștigătoare revendicate în termen, iar suma astfel obținută se rotunjește
la leu în favoarea câștigătorului. Se includ în numărul total al bonurilor fiscale la care se împarte
fondul de premiere și bonurile care fac obiectul sesizărilor penale, situație în care plata premiului
este suspendată până la soluționarea cauzei penale, conform legii.
(8) În cazul în care se constată că premiul revendicat, a cărui plată este suspendată potrivit legii
până la soluționarea cauzei penale, a fost legal revendicat, acesta se achită câștigătorului din
bugetul anului în care se face plata, în termen de 30 de zile de la data depunerii la direcția de
specialitate a documentului care atestă finalizarea cercetării penale sau a hotărârii judecătorești
definitive, după caz, și actualizarea informațiilor necesare plății."
4. În anexa nr. 1, articolul 7 se abrogă.
5. În anexa nr. 2, punctele 1.1 și 3.2.3.3 se modifică și vor avea următorul cuprins:
"1.1. Loteria bonurilor fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de
premii în bani persoanelor fizice rezidente și nerezidente în România, definite potrivit Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, deținătoare de bonuri
fiscale care atestă cumpărarea de bunuri sau servicii pe teritoriul României.
..........................................................................
3.2.3.3. etapa III = 3 bile (valoarea bonului). În situația în care numărul rezultat în urma extragerii
este 000, extragerea se reia."

6. În anexa nr. 2 punctul 5, titlul anexei A se modifică și va avea următorul cuprins:
"PROCES-VERBAL
pentru consemnarea rezultatelor tragerilor aferente Loteriei bonurilor fiscale"
7. În anexa nr. 2 punctul 5, partea introductivă a anexei B se modifică și va avea următorul
cuprins:
"Întocmit astăzi, .................., cu prilejul cântăririi bilelor din setul de bile nr. ...... folosite la
tragerea Loteriei bonurilor fiscale (ziua bonului) din data de .................., cu urna VENUS".
8. În anexa nr. 2 punctul 5, ultimul paragraf al anexei B se modifică și va avea următorul
cuprins:
"Bilele cântărite astăzi cu ajutorul cântarului ....... corespund din punct de vedere tehnic și se
încadrează în toleranțele admise stabilite de către producător pentru corecta funcționare a urnei."
9. În anexa nr. 2 punctul 5, partea introductivă a anexei C se modifică și va avea următorul
cuprins:
"Întocmit astăzi, ............., cu prilejul cântăririi bilelor din setul de bile nr. ...... folosite la tragerea
Loteriei bonurilor fiscale (valoarea bonului) din data de .............., cu urna TOPAZE".
10. În anexa nr. 2 punctul 5, ultimul paragraf al anexei C se modifică și va avea următorul
cuprins:
"Bilele cântărite astăzi cu ajutorul cântarului ....... corespund din punct de vedere tehnic și se
încadrează în toleranțele admise stabilite de către producător pentru corecta funcționare a urnei."
11. În anexa nr. 2 punctul 5, partea introductivă a anexei D se modifică și va avea următorul
cuprins:
"Întocmit astăzi, ............., cu prilejul cântăririi bilelor din setul de bile nr. ...... folosite la tragerea
Loteriei bonurilor fiscale (extrageri ocazionale) din data de .............., cu urna TOPAZE".
12. În anexa nr. 2 punctul 5, ultimul paragraf al anexei D se modifică și va avea următorul
cuprins:
"Bilele cântărite astăzi cu ajutorul cântarului ....... corespund din punct de vedere tehnic și se
încadrează în toleranțele admise stabilite de către producător pentru corecta funcționare a urnei."
13. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
ART. II
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind
angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2)
din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 7 iulie 2015, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
"ART. 2
(1) După stabilirea listei bonurilor fiscale câștigătoare potrivit dispozițiilor Ordinului ministrului
finanțelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a
Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului
de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutul
cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei
pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, cu modificările și
completările ulterioare, DGLCPFRNC calculează valoarea unui premiu aferent unei extrageri a
Loteriei bonurilor fiscale, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului
nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 166/2015.

(2) Calculul efectiv al valorii premiului este prezentat într-o notă de calcul întocmită de Serviciul
legislație taxe și tarife nefiscale și domenii reglementate specific din cadrul DGLCPFRNC și aprobată
de directorul general al acesteia.
(3) DGLCPFRNC încarcă valoarea premiului în aplicația informatică și informează direcțiile
generale regionale ale finanțelor publice cu privire la accesarea listei câștigătorilor, generată
automat de aplicația informatică, în vederea verificării datelor cuprinse în aceasta."
2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
"ART. 3
(1) În termen de 3 zile de la primirea informării prevăzute la art. 2 alin. (3), unitățile teritoriale
ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală la care au fost depuse bonuri fiscale accesează lista
câștigătorilor la Loteria bonurilor fiscale, verifică corectitudinea datelor înscrise în aceasta, prin
comparare cu datele completate în cererile de revendicare, și solicită Direcției generale de
tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în
continuare DGTI, dacă este cazul, permisiunea de a rectifica datele neconforme.
(2) În termen de o zi de la finalizarea verificărilor prevăzute la alin. (1), unitatea teritorială a
Agenției Naționale de Administrare Fiscală extrage din aplicația informatică lista câștigătorilor la
Loteria bonurilor fiscale, corespunzătoare bonurilor fiscale depuse în aria sa de competență, și o
transmite către direcția generală regională a finanțelor publice în a cărei subordine funcționează.
(3) Lista câștigătorilor la Loteria bonurilor fiscale, asumată prin semnare și ștampilare de către
conducătorul unității teritoriale a Agenției Naționale de Administrare Fiscală care a efectuat
verificarea, se centralizează la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și se
transmite DGLCPFRNC, în format letric, în termen de 2 zile de la finalizarea centralizării, însoțită de
o adresă de înaintare semnată de conducătorul direcției generale regionale a finanțelor publice.
(4) În termen de 2 zile de la finalizarea verificărilor prevăzute la art. 6 alin. (6) din Ordonanța
Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, Direcția
generală antifraudă fiscală transmite DGTI și DGLCPFRNC lista bonurilor fiscale câștigătoare,
identificate prin numere unice de înregistrare, făcând mențiunea validat sau invalidat, după caz,
pentru fiecare dintre acestea.
(5) În termen de 2 zile de la primirea listei prevăzute la alin. (4), DGLCPFRNC extrage din aplicația
informatică lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale au fost validate, respectiv lista privind
persoanele ale căror bonuri fiscale nu au fost validate, care conțin toate informațiile necesare
efectuării plății.
(6) După extragerea listelor prevăzute la alin. (5), DGLCPFRNC verifică corectitudinea datelor
înscrise în acestea prin comparare cu informațiile conținute în listele prevăzute la alin. (3),
respectiv alin. (4) și efectuează demersurile necesare plății premiilor."
3. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:
"ART. 3^1
(1) După primirea documentului care atestă finalizarea cercetării penale sau a hotărârii
judecătorești definitive, după caz, pentru actele de sesizare întocmite conform prevederilor art. 6
alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
166/2015. Direcția generală antifraudă fiscală transmite DGLCPFRNC și DGTI o listă care conține
bonurile fiscale care au făcut obiectul sesizărilor penale, cu mențiunea validat sau invalidat, după
caz, pentru fiecare dintre acestea.
(2) După primirea listei prevăzute la alin. (1), DGLCPFRNC solicită unității teritoriale la care a fost
depus bonul fiscal validat actualizarea informațiilor necesare efectuării plății.
(3) Informațiile prevăzute la alin. (2) sunt transmise DGLCPFRNC, în format letric, în termen de 2
zile de la actualizare, cu adresă de înaintare semnată de conducătorul unității teritoriale a Agenției

Naționale de Administrare Fiscală. Concomitent cu transmiterea informațiilor actualizate, unitatea
teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală solicită DGTI, dacă este cazul, permisiunea
de a actualiza informațiile și în aplicația informatică.
(4) DGLCPFRNC transmite DGTI, în copie, adresa prevăzută la alin. (3) în vederea restructurării
listei privind persoanele ale căror bonuri fiscale nu au fost validate în două liste distincte, respectiv
în lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale au fost validate, care conține informațiile
actualizate necesare plății, și lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale nu au fost validate.
(5) Listele prevăzute la alin. (4), rezultate în urma restructurării de către DGTI a listei privind
persoanele ale căror bonuri fiscale nu au fost validate, sunt extrase de DGLCPFRNC din aplicația
informatică în vederea verificării listei privind persoanele ale căror bonuri fiscale au fost validate
prin comparare cu informațiile conținute în lista prevăzută la alin. (1), respectiv adresa prevăzută la
alin. (3) și efectuării demersurilor necesare plății."
4. La articolul 4 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
"d) lichidarea cheltuielilor se face pe baza notei de lichidare, purtând viza «Bun de plată» a
ordonatorului principal de credite sau a persoanei delegate cu aceste atribuții, prin care se atestă
existența angajamentelor și a sumei datorate, astfel cum rezultă din lista privind persoanele ale
căror bonuri fiscale au fost validate, verificată de către persoanele desemnate din cadrul
DGLCPFRNC în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6). Prin excepție, în cazul în care se solicită
reinițierea unei plăți ca urmare a returnării acesteia, nota de lichidare se întocmește pe baza
extrasului de cont prin care se confirmă încasarea sumei respective la Trezoreria Operativă Centrală
și pe baza adresei unității teritoriale a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin care sunt
comunicate datele necesare reinițierii plății;".
ART. III
Procedurile aferente extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, reglementate prin Ordinul ministrului
finanțelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a
Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului
de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutul
cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei
pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, cu modificările și
completările ulterioare, respectiv Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 774/2015 pentru
aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata premiilor revendicate în
conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei
bonurilor fiscale, aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se desfășoară potrivit
prevederilor anterioare intrării în vigoare a prezentului ordin.
ART. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen
de 30 de zile de la data publicării.

Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 31 iulie 2017.
Nr. 1.178.

ANEXĂ
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 417/2015)

CERERE
de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale

Subsemnatul(a), ......................., CNP ..........................,
domiciliat(ă) în localitatea*1) ..................., str. ...................
nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul ...............,
posesor/posesoare
al/a
actului
de
identitate*2)
.......
seria
.......
nr.
.............,
eliberat
de
................,
având
numărul
de
telefon
...................
și
adresa
de
e-mail
.....................,
posesor/posesoare al/a contului având codul IBAN RO ...........................,
solicit acordarea premiului aferent extragerii lunare/ocazionale a Loteriei
bonurilor fiscale organizate în data de ...../....../.............. .
Dețin Bonul fiscal nr. .............. din data de ..................., cu
valoarea de .................., emis de către*3) .......................,
CIF .....................*4) , cu aparatul de marcat electronic fiscal instalat
la adresa ...........................*5).
Am luat cunoștință că premiul va fi virat în contul menționat mai sus.
Cunoscând prevederile și sancțiunile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în
declarații, declar că datele înscrise în prezenta cerere sunt conforme cu
realitatea.
Atașez prezentei cereri
identitate/pașaportului.

bonul

fiscal

în

original

și

copia

actului

de

Prin semnarea acestei cereri îmi exprim acordul ca datele mele cu caracter
personal să fie stocate, prelucrate, transmise și utilizate în conformitate cu
Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu
modificările și completările ulterioare.
Data ................

Semnătura ..................

-----------*1) În cazul cetățenilor nerezidenți se completează cu adresa de
corespondență.
*2) În cazul cetățenilor nerezidenți se completează cu elementele de
identificare ale pașaportului sau ale unui alt act de identitate valabil.
*3) Se completează cu denumirea operatorului economic care a emis bonul
fiscal.
*4) Se completează cu numărul corespunzător "CUI", "CIF" sau "cod fiscal"
fără atributul fiscal "RO".
*5) Se completează cu adresa la care este instalat aparatul de marcat
electronic fiscal cu care a fost emis bonul fiscal.

