Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Galați
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea

Precizări privind conectarea aparatelor de marcat electronice
fiscale la sistemul informatic al MF-ANAF
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte operatorilor
economici, utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale (AMEF) încadraţi în
categoria contribuabililor mici şi mijlocii faptul că, potrivit legislației în vigoare, au
obligația de a asigura conectarea la distanță a acestora, cu respectarea termenelor
stabilite la art. 3 alin. (1) lit. b) din OpANAF nr. 435/25.03.20211.
Termenul limită de conectare a AMEF deținute de operatorii economici încadrați în
categoria contribuabililor mici și mijlocii este 30.11.2021.
Conectarea se realizează pentru toate modelele de AMEF instalate în zone
deservite de reţelele de comunicaţii pentru care Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică –ICI Bucureşti a eliberat aviz tehnic favorabil şi, după
caz, supliment de aviz, conform prevederilor legale stabilite la art. 3 alin. (7) din
OUG nr 28/1999.
Harta zonelor deservite de reţelele de comunicaţii publicată pe pagina oficială de
internet
ANCOM
poate
fi
consultată
accesând
link-ul
următor
:
https://www.aisemnal.ro/home .
După realizarea conectării la sistemul informatic, conform procedurii, operatorul
economic deţinător al aparatului de marcat, poate verifica prin intermediul
Spaţiului Privat Virtual, eventualele mesaje pe care sistemul informatic le poate
transmite referitoare la disfuncţionalităţile transmiterii fişierelor de la aparatele
de marcat electronice fiscale la sistemul informatic, conform prevederilor art. 2
alin (2) din OpANAF nr. 435/2021.
Facem precizarea că prevederile art. 3 şi art. 4 din OPANAF nr. 627/2018 cu privire
la completarea şi transmiterea „Declaraţiei privind aparatele de marcat
electronice neutilizate” –F4109, rămân aplicabile inclusiv pentru aparatele de
marcat electronice fiscale conectate la sistemul informatic.
1

privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin.
(2) din OUG. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice
fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere monitorizare a datelor fiscale al ANAF
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Page 1/2

Datele înregistrate de aparatele de marcat electronice fiscale până la momentul
realizării conectării vor fi transmise de operatorul economic prin depunerea
declaraţiei A4200 până pe 20 a lunii următoare celei de raportare. După
momentul conectării aparatului de marcat electronic fiscal la sistemul informatic
datele înregistrate de acesta se vor transmite automat ,după generarea raportului
Z de închidere zilnică, fără a mai fi necesară transmiterea declaraţiei A4200.
În situaţia în care, operatorul economic deţinător de AMEF, a primit prin
intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual, situaţia ce cuprinde informaţii cu
privire la erorile identificate şi fişierele ce conţin date fiscale care nu au putut fi
transmise de la aparatul de marcat electronic fiscal la sistemul informatic, şi a
constatat că există fişiere identificate ca fiind netransmise acesta va întreprinde
demersurile necesare în vederea transmiterii datelor prin intermediul de
declaraţiei A4200, în conformitate cu prevederile art. 2 din OpANAF nr. 627/2018.
Conectarea AMEF la sistemul informatic al ANAF va presupune renunțarea la
anumite declarații care se depun periodic de către contribuabili având ca efect o
simplificare a obligațiilor declarative, în eventualitatea realizării cu succes a
procesului și transmiterii datelor complete.
În situaţia în care contribuabilii utilizează AMEF instalate în zone nedeservite de
reţele de comunicare electronice, au obligaţia completării şi transmiterii
declaraţiei prevăzute în Anexa 2 la OpANAF nr. 435/2021.
Declarația (F4110) se completează cu ajutorul programului de asistență pus la
dispoziție pe site-ul ANAF în secțiunea Servicii online - Descărcare Declarații şi se
depune în format PDF, cu fişier XML ataşat, semnat electronic, prin mijloace de
transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Reiterăm că nerespectarea obligației de a asigura conectarea la distanță a AMEF,
în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF, constituie contravenție și se
sancționează cu amendă între 8.000 și 10.000 lei, în conformitate cu prevederile
art. 10 lit. ff), coroborate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. j), din O.U.G. nr.
28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare.
Compartiment de comunicare

B-dul Independenţei nr. 24
Focşani, Vrancea
Tel: 0237/216915
Fax: 0237/217266
E-mail: Presa.VN@anaf.ro
Web instituţie: www.anaf.ro

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Page 2/2

