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Precizări referitoare la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale
la serverul ANAF
Potrivit art.2 din OPANAF nr. 435/2021, ”obligația
”
ția de a asigura conectarea la
distanță
ță a aparatelor de marcat electronice fiscale(AMEF) în vederea transmiterii de date
fiscale către ANAF revine operatorilor economici prevăzu
prevăzuți
ți la art.1 alin.(1) din OUG
28/1999, cu modificările ulterioare”, fără a se face distincție
ție între AMEF utilizate și cele
neutilizate.
Singura excepție reglementată este în cazul operatorilor economici care utilizează AMEF
instalate în zone nedeservite de re
rețele
țele de comunicații electronice care au obligația
completării și transmiterii
smiterii declara
declarației
ției prevăzute în anexa 2 la OPANAF 435/2021.
În ceea ce privește
ște procedura de transmitere a datelor fiscale, potrivit art.3 alin.(1)
din Anexa la OPANAF nr. 627/2018, ”în situația în care există AMEF neutilizate , utilizatorii
au obligația
ția de a informa organul fiscal prin completarea și transmiterea „Declara
„Declarației
privind aparatele de marcatt electronice fiscale neutilizat
neutilizate „”-F4109, iar potrivit alineatului
(2) al aceluiași articol, ”prin aparate de marcat electro
electronice
nice fiscale neutilizate se în
înțelege
aparatele de marcat electronice fiscale care nu au fost utilizate în nici o zi în perioada de
raportare”.
Din coroborarea prevederilor de mai sus rezultă că obliga
obligația
ția conectării la sistemul
informatic la ANAF
F este instituită în sarcina operatorilor economici pentru toate AMEF pe
care le dețin, inclusiv pentru cele neutilizate dar fiscalizate
fiscalizate, cu excepția
ția celor care sunt
instalate în zone nedeservite de re
rețele de comunicații electronice.
Conform dispozițiilor
țiilor art. 4 alin.(9) din OUG 28/1999, cu modificările ulterioare,
”operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale definite la art.
3 alin.(1) și (2)5 , la umplerea memoriei fiscale , atunci când aceasta trebuie înlocuită ca
urmare a defectării, ori când nu mai poate fi folosită de către utilizatori din diverse
motive, precum și în cazul în care aceștia își încetează activitatea, sunt obligați să asigure
asigur
păstrarea și arhivarea memoriilor fiscale pentru o perioadă de 10 ani.”
În baza prevederilor art.70 din Normele metodologice pentru aplicarea OUG
28/1999,, aprobate prin HG 479/2003, ”dispozițiile
țiile privind citirea și păstrarea memoriei
fiscale șii a dispozitivului de memorare a jurnalului electronic, după caz, prevăzute de
ordonanța
ța de urgență și de prezentele norme metodologice, se aplică și în situațiile în care
aparatele de marcat electronice fiscale urmează a fi înstrăinate, confiscate potrivit
potri
legii
sau preluate spre valorificare de institu
instituțiile
țiile de credit, respectiv de instituțiile financiare
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nebancare, ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziționarea acestor
aparate, precum și în cazul încetării activității utilizatorului.”
Potrivit prevederilor OPANAF 4156/2017, utilizatorii AMEF trebuie să transmită organului
fiscal competent notificarea privind situația AMEF prevăzută în Anexa 2E (F4105), în cazul
închiderii punctului de lucru.
Deci, singura situație în care operatorul economic ar fi exonerat de obligația de
conectare la sistemul informatic în cazul închiderii punctului de lucru , este aceea în care
casa de marcat neutilizată nu mai este fiscalizată și au fost îndeplinite în acest sens
obligațiile procedurale și declarative aferente, prevăzute de lege.
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