ORDIN Nr. 1667/2022 din 11 iulie 2022
pentru modificarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional
privind factura electronică RO e-Factura, precum şi de primire şi descărcare a
facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relaţia B2G în
sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, aprobată prin Ordinul
ministrului finanţelor nr. 1.365/2021, şi privind modificarea Ordinului viceprimministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea
procedurilor privind registrul entităţilor publice şi registrul altor entităţi

Având în vedere prevederile art. VI alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2021
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi
reglementarea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare,
având în vedere prevederile art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2019
privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii,
precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr.
141/2022,
în baza prevederilor art. 3 alin. (4) şi art. 9 alin. (1) 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, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 139/2022,
în baza prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind
adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu
organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările
ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările
ulterioare,
ministrul finanţelor emite următorul ordin:
ART. I
Procedura de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind factura electronică RO
e-Factura, precum şi de primire şi descărcare a facturii electronice de către destinatarii
facturii electronice emise în relaţia B2G în sistemul naţional privind factura electronică RO
e-Factura, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.365/2021, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1065 din 8 noiembrie 2021, se modifică după cum
urmează:

1. La articolul 1, alineatul (6) se abrogă.
2. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
"(1) Destinatarii facturii electronice emise în relaţia B2G prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. p)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 139/2002, au obligaţia să primească şi să descarce factura electronică prin
accesarea secţiunii Factura electronică disponibilă în Spaţiul privat virtual din cadrul
portalului ANAF sau, în cazul celor înregistraţi în Registrul entităţilor publice, potrivit
procedurii aprobate în anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor
publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea procedurilor privind registrul entităţilor publice şi
registrul altor entităţi, cu modificările şi completările ulterioare, prin accesarea «Punctului
Unic de Acces» de pe site-ul Ministerului Finanţelor - Sistemul naţional de raportare
Forexebug, secţiunea «Vizualizare rapoarte» - "Facturi electronice".
(2) Primirea şi descărcarea facturii electronice emise în relaţia B2G potrivit alin. (1) pot fi
efectuate de către persoanele înregistrate ca utilizatori în Spaţiul privat virtual din cadrul
portalului ANAF sau de către persoanele înrolate cu rol de vizualizare rapoarte în sistemul
naţional de raportare Forexebug potrivit procedurii prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor
module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare."
3. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) În situaţia unei facturi electronice emise în relaţia B2G asupra căreia destinatarul
are obiecţii, acesta înştiinţează inclusiv prin secţiunea Factura electronică disponibilă în
Spaţiul privat virtual din cadrul portalului ANAF sau prin sistemul naţional de raportare
Forexebug emitentul facturii electronice, prin transmiterea unui mesaj respectând structura
publicată în documentaţia tehnică prevăzută la art. 5 alin. (3)."
ART. II
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.004/2013 pentru
aprobarea procedurilor privind registrul entităţilor publice şi registrul altor entităţi, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 17 decembrie 2013, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:
"ORDIN
pentru aprobarea procedurii privind registrul entităţilor publice"
2. Articolul 1^1 se abrogă.
3. Anexa nr. 2 se abrogă.
ART. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul finanţelor,
Adrian Câciu

