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Către:............. 
 
In atentia:.......... 

 
 

Precizări privind evidențierea veniturilor pe perioada cât   
casa de marcat este defectă 

 
  
 
 Referitor la modalitatea de raportare lunară către ANAF a vânzărilor efectuate de către 
comercianți pe perioada cât aparatul de marcat electronic fiscal este defect, precizăm următoarele: 
 
1.În cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF), până la repunerea în 
funcțiune a acestora, operatorii economici utilizatori sunt obligați să înregistreze într-un Registru 
special, toate operațiunile efectuate și să emită chitanțe, în condițiile legii, și, la cererea clientului, 
să emită și facturi. 
Se exceptează de la completarea Registrului special operatorii economici care desfășoară 
activitatea de transport de taxi, precum și cei care utilizează aparate de marcat electronice care 
sunt integrate în echipamente nesupravegheate. 
 
2. În cazul defectării AMEF,utilizatorii au obligația să notifice imediat distribuitorul autorizat sau 
unitatea de service acreditată, astfel încât să poată să facă dovada comunicării acesteia în fața 
organelor de control. 
La momentul comercializării AMEF, sau ulterior, părțile contractante stabilesc modul în care 
operatorul economic notifică distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată în cazul 
defectării AMEF. 
Notificarea efectuată în alt mod decât cel stabilit de părțile contractante nu este valabilă. 
 
3.Utilizatorii consemnează în cartea de intervenții a AMEF data și ora la care au anunțat defectarea 
acestuia și păstrează notificarea efectuată conform celor convenite de părțile contractante. 
 
4.La repunerea în funcțiune a AMEF, tehnicianul unității de service acreditate consemnează în 
registrul special, după ultima înregistrare a operațiunilor efectuate de utilizator, data și ora începerii 
funcționării aparatului, sub semnătura și numele în clar ale tehnicianului de service. 
 
5. În cazul AMEF destinate activităților de schimb valutar, pe perioada nefuncționării AMEF, se 
eliberează clienților buletine de schimb valutar, urmând ca tranzacțiile efectuate în această 
perioadă să fie introduse în aparatul de marcat , după repunerea în funcțiune a acestuia. 
 
 Ca urmare a mențiunilor de mai sus, rezultă că, în cazul utilizatorilor de AMEF, cu excepția 
celor care folosesc AMEF dedicate activității de schimb valutar, printre informațiile transmise către 
ANAF, prin intermediul declarației lunare, nu se regăsesc operațiunile înregistrate în Registrul 
special, deoarece cadrul legal în vigoare nu prevede obligația introducerii acestor operațiuni în 
aparatul de marcat, după repunerea acestuia în funcțiune. 
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