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Precizări privind conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul
informatic al MF-ANAF
Administrația
ția Județeană a Finanțelor publice Vrancea reamintește contribuabililor
că termenele
ermenele limită de conectare pentru aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) sunt:
-30.06.2021 - pentru AMEF deținute
deținute de operatori economici încadrați în categoria marilor
contribuabili;
- 30.11.2021 - pentru AMEF de
deținute
ținute de operatori economici încadrați în categoria
contribuabililor mici si mijlocii;
locii;
- la
a momentul fiscalizării, dacă această opera
operațiune
țiune se realizează ulterior datelor 30.06.2021,
respectiv 30.11.2021, în funcție
ție de categoria operatorilor economici care dețin AMEF.
Conectarea se realizează pentru toate modelele de AMEF instalate
nstalate în zonele deservite de
rețelele
țelele de comunicații pentru care Institutul Național de Cercetare
Cercetare-Dezvoltare
Dezvoltare în Informatică
Informatică- ICI
București
ști a eliberat aviz tehnic favorabil și, după caz, supliment de aviz, conform prevederilor
legale stabilite la art. 3, alin. (7) din OUG nr. 28/1999.
Harta zonelor deservite de rețelele
țelele de comunicații publicată pe pagina oficială de internet a
ANCOM poate fi consultată accesând link
link-ul
ul următor: https://www.aisemnal.ro/home.
https://www.aisemnal.ro/home
După realizarea conectării AMEF la sistemul informatic, conform procedurii, operatorul
economic deținător
ținător al aparatului de marcat, poate verifica, prin intermediul serviciului Spațiu
Privat Virtual (SPV),, eventuale mesaje pe care sistemul informatic le poate transmite, referitoare
la disfuncționalitățile
ționalitățile transmiterii fișierelor de la AMEF la sistemul informatic, conform prevederii
art. 2 alin. (2) din OpANAF nr. 435/2021.
În acest sens se recomandă înregistrarea in SPV a operatorilor economici, pentru a beneficia
de informațiile puse la dispoziție
dispozi
în contul de SPV.
Precizăm că prevederile art. 3 și art. 4 din OPANAF nr. 627/2018, cu privire la completarea
și transmiterea ”Declarației
ției privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate” - F4109,
rămân aplicabile inclusiv pentru AMEF conectate la sistemul informatic.
Datele înregistrate de AMEF până la momentul realizării conectării vor fi transmise de
operatorul economic (deținător
ținător al AMEF) conform prevederilor OPANAF
ANAF nr. 627/2018, prin
depunerea declarației
ției A4200 până la data de 20 a lunii următoare celei de raportare.
Datele înregistrate de AMEF după momentul conectării aparatului la sistemul informatic se
vor transmite automat de către aparatul de marcat după generarea raportului Z de închidere
zilnică, fără a mai fi necesară
ă în această situa
situație,
ție, transmiterea declarației A4200.
În situația
ția în care, operatorul economic deținător al AMEF,, a primit prin intermediul
serviciului SPV, situația
ția ce cuprinde informații
ții cu privire la erorile identificate și fișierele ce
conțin date fiscale
scale care nu au putut fi transmise de la AMEF la sistemul informatic, și a constatat
că există fișiere
șiere identificate ca fiind netransmise către sistemul informatic, acesta va întreprinde
demersurile necesare în vederea transmiterii datelor fiscale prin int
intermediul
ermediul declarației
declara
A4200,
conform
nform prevederilor art. 2 din OPANAF
OP
nr. 627/2018.

Operatorii economici care dețin AMEF instalate în zone nedeservite de rețele de
comunicații au obligația de a informa ANAF cu privire la această situație, prin depunerea
declarației pe propria răspundere, prevăzută la anexa 2 la OPANAF nr. 435/2021 care se transmite
organului fiscal exclusiv online prin transmiterea formularului F4110, cu respectarea termenelor
stabilite la art. 3 din cuprinsul actului normativ sus menționat, respectiv:
-până la data de 30.06.2021 operatorii economici din categoria marilor contribuabili;
-până la data de 30.11.2021 operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și
mici;
-în termen de 2 zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal,
pentru operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale
ulterior datei de 01.7.2021, respectiv 01.12.2021.
Declarația este disponibilă pe portalul ANAF, secțiunea Servicii Online, subsecțiunea
Descărcare declarații si se transmite prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, după cum
se procedează și în cazul celorlalte formulare incidente domeniului AMEF.
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