Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți

INFORMARE
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti – Serviciul Asistenta
Contribuabili, va aduce la cunostinta aparitia urmatoarelor acte normative:

Legea nr. 139/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea
sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului
nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii
pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în
România, precum și supravegherea pieței pentru acestea (Monitorul Oficial
nr. 490 din 17 Mai 2022)

Precizări suplimentare:
Modifică Legea nr. 139/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 120/2021, astfel:
- în situația în care factura electronică transmisă respectă structura prevăzuta la art.
4 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021, se aplică sigiliul electronic al Ministerului Finanațelor și se comunică de îndată destinatarului.

Aplicarea sigiliului electronic al Ministerului Finanațelor atestă primirea acesteia în sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

- începând cu data de 1 iulie 2022, operatorii economici stabiliți în România conform
art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au obligația, în relația B2G, definită conform art. 2 alin. (1) lit. m) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000, să emită facturi electronice și să le transmită prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

- categoriile de operatori economici stabiliți în România conform art. 266 alin. (2) din
Codul fiscal, care au obligația de a emite facturi electronice în relația B2B și de a le
transmite prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, precum și
data de la care intervine această obligație se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Ordinul se emite în termen de 30 de zile de la data adoptării Deciziei de autorizare a României să aplice o măsură specială de derogare de la articolele 178, 218 și 232 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe
valoarea adăugată, cu modificările ulterioare,

Pentru indrumare si asistenta, va puteti adresa Serviciului asistenta contribuabili la
tel. 0252306233 si 0252330097 sau accesand site-ul ANAF la adresa:
https://www.anaf.ro/arondare, completand FORMULARUL PENTRU ASISTENŢĂ.
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