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Precizări 
"Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e

cererea privind înregistrarea în Registrul RO e
 

În Monitorul Oficial nr. 
1.713 din 27 octombrie 2021 pentru aprobarea Procedurii privi
înscrierea în cadrul Registrului RO e
instrucţiunilor de completare ale formularului (084) "Cerere privind înregistrarea în 
Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind înregistrarea
e-Factura" 

Principalele prevederi sunt:
  I.Procedura privind organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e
Factura. 

1. Operatorii economici, respectiv orice entitate care desfăşoară o activitate 
economică constând în executarea de 
prestarea de servicii, care emit facturi electronice către alţi operatori economici 
(relaţii B2B), pot opta pentru transmiterea facturilor electronice către destinatari 
folosind sistemul naţional privind factura e
prevăzute de O.U.G. 

2. Emitentul facturii electronice, care optează pentru transmiterea acesteia 
în sistemul naţional privind factura electronică RO e
înregistrat în Registr
naţional privind factura electronică RO e

3. În vederea utilizării sistemului naţional privind factura electronică RO e
Factura, atât emitentul facturii electronice, cât şi destinatarul 
fie înregistraţi în Registrul RO e

4. Registrul RO e
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Registrul cuprinde următoarele informaţii:
a) codul de identificare 

înregistrare în scopuri de TVA;
b) denumirea/numele şi prenumele operatorului economic;
c) adresa domiciliului fiscal al operatorului economic;
d) data la care operatorul economic a solicitat înregistrarea în R

Factura; 
e) data înscrierii în Registrul RO e

    Registrul se actualizează permanent, pe baza cererilor de înregistrare în 
Registrul RO e-Factura depuse de operatorii economici şi a informaţiilor deţinute 
de organele fiscale cu priv
contribuabililor/ plătitorilor.

5. Înscrierea în Registrul RO e
(084) "Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e
privind înregistrarea în Registrul RO e

6. Operatorul economic care a optat pentru utilizarea sistemului naţional 
privind factura electronică RO e

 

MINISTERUL FINANȚELOR        
 de Administrare Fiscală 

Generala Regională a Finanțelor 

eană a Finanțelor 

Precizări privind  Registrul RO e-Factura și formularul (
privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la 

cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura"

În Monitorul Oficial nr. 1.040/01.11.2021 a fost publicat 
1.713 din 27 octombrie 2021 pentru aprobarea Procedurii privi
înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum şi a modelului, conţinutului şi 
instrucţiunilor de completare ale formularului (084) "Cerere privind înregistrarea în 

Factura/renunţarea la cererea privind înregistrarea

Principalele prevederi sunt: 
.Procedura privind organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e

1. Operatorii economici, respectiv orice entitate care desfăşoară o 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), pot opta pentru transmiterea facturilor electronice către destinatari 
folosind sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, în condiţiile 

nr. 120/2021 . 
2. Emitentul facturii electronice, care optează pentru transmiterea acesteia 

în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, este obligat să fie 
înregistrat în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului 
naţional privind factura electronică RO e-Factura.  

3. În vederea utilizării sistemului naţional privind factura electronică RO e
Factura, atât emitentul facturii electronice, cât şi destinatarul 
fie înregistraţi în Registrul RO e-Factura. 

Registrul RO e-Factura este public şi se afişează pe pagina de internet a 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

Registrul cuprinde următoarele informaţii: 
a) codul de identificare fiscală al operatorului economic sau codul de 

înregistrare în scopuri de TVA; 
b) denumirea/numele şi prenumele operatorului economic;
c) adresa domiciliului fiscal al operatorului economic; 
d) data la care operatorul economic a solicitat înregistrarea în R

e) data înscrierii în Registrul RO e-Factura. 
Registrul se actualizează permanent, pe baza cererilor de înregistrare în 

Factura depuse de operatorii economici şi a informaţiilor deţinute 
de organele fiscale cu privire la radierea contribuabililor din Registrul 
contribuabililor/ plătitorilor. 

. Înscrierea în Registrul RO e-Factura se face prin transmiterea formularului 
(084) "Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea 

strarea în Registrul RO e-Factura", având bifată secţiunea III.
6. Operatorul economic care a optat pentru utilizarea sistemului naţional 

privind factura electronică RO e-Factura este înscris în Registrul RO e

și formularul (084) 
Factura/renunţarea la 

Factura" 

a fost publicat O.P.A.N.A.F. nr. 
1.713 din 27 octombrie 2021 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi 

Factura, precum şi a modelului, conţinutului şi 
instrucţiunilor de completare ale formularului (084) "Cerere privind înregistrarea în 

Factura/renunţarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO 

.Procedura privind organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-

1. Operatorii economici, respectiv orice entitate care desfăşoară o activitate 
lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau 

prestarea de servicii, care emit facturi electronice către alţi operatori economici 
(relaţii B2B), pot opta pentru transmiterea facturilor electronice către destinatari 

Factura, în condiţiile 

2. Emitentul facturii electronice, care optează pentru transmiterea acesteia 
Factura, este obligat să fie 

ul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului 

3. În vederea utilizării sistemului naţional privind factura electronică RO e-
Factura, atât emitentul facturii electronice, cât şi destinatarul acesteia trebuie să 

Factura este public şi se afişează pe pagina de internet a 

fiscală al operatorului economic sau codul de 

b) denumirea/numele şi prenumele operatorului economic; 

d) data la care operatorul economic a solicitat înregistrarea în Registrul RO e-

Registrul se actualizează permanent, pe baza cererilor de înregistrare în 
Factura depuse de operatorii economici şi a informaţiilor deţinute 

ire la radierea contribuabililor din Registrul 

Factura se face prin transmiterea formularului 
Factura/renunţarea la cererea 

Factura", având bifată secţiunea III.  

6. Operatorul economic care a optat pentru utilizarea sistemului naţional 
Factura este înscris în Registrul RO e-Factura  
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începând cu data de 1 a lunii următoare transmiterii formularului (084). 
7. De la momentul înscrierii în Registrul RO e-Factura, emitentul dobândeşte 

şi calitatea de destinatar. 
8.Operatorii economici pot să renunţe la cererea privind înregistrarea în 

Registrul RO e-Factura până la data înscrierii acestora în Registrul RO e-Factura, 
respectiv până la data de 1 a lunii următoare transmiterii cererii de înregistrare, 
prin transmiterea unui nou formular (084), având bifată secţiunea IV "Renunţare la 
cererea privind înregistrarea în Registrul operatorilor care au optat pentru 
utilizarea sistemului naţional privind factura electronică (Registrul RO e-Factura)" 
şi completată cu numărul şi data înregistrării formularului iniţial (084) prin care 
operatorul economic a solicitat înregistrarea în Registrul RO e-Factura. 

Operatorii economici care au renunţat la cererea privind înregistrarea în 
Registrul RO e-Factura în termenul prevăzut mai sus nu vor mai fi înscrişi în acest 
registru. 

9. Operatorii economici sunt radiaţi din Registrul RO e-Factura de la data 
radierii din Registrul contribuabililor/ plătitorilor, potrivit legii. 

10. Registrul RO e-Factura permite următoarele: 
    a) consultarea informaţiilor pentru fiecare operator economic în parte; 
    b) furnizarea, prin servicii web, a informaţiilor din Registrul RO e-Factura. 

Mesajele care se afişează la consultarea informaţiilor pentru fiecare 
operator economic în parte cuprind informaţii privind starea actuală, din ziua 
solicitării, a operatorului economic despre care se solicită informaţiile, respectiv 
calitatea de operator înregistrat în Registrul RO e-Factura sau de operator 
neînregistrat în Registrul RO e-Factura. 

Pentru furnizarea informaţiilor din acest registru, la solicitarea oricărei 
persoane interesate, pe pagina de internet www.anaf.ro/Informaţii 
publice/Informaţii privind agenţii economici se publică un mesaj de informare. 
 
    II. Modelul şi conţinutul formularului (084) "Cerere privind înregistrarea în 
Registrul RO e-Factura/ 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 
utilizează de operatorii economici, respectiv orice entitate care desfăşoară o 
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 O.U.G. nr. 120/2021, în vederea utilizării 
sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura în relaţiile comerciale 
cu alţi operatori economici (B2B) şi care, după caz, renunţă la cererea privind 
înregistrarea în Registrul RO e-Factura. 

Se completează şi se transmite de către operatorul economic sau de 
împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al acestuia, după caz. 

Atenție! 
Secţiunea IV "Renunţare la cererea 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 
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 O.U.G. nr. 120/2021, 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. 

Formularul se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, 
potrivit legii. 
 


