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NR.DEX 3339 / 05.04.2021   

        
        Contribuabili i pot conecta casele de marcat la sistemul informatic
                                            al ANAF

ț ț ț șAdministra ia  Jude eană  a  Finan elor  Publice  Că lăra i  aduce  la
ș țcuno tin ă  contribuabil i lor  că ,  în  data  de  30.03.2021  a  fost  publicat  Ordinul

șPre edintelui  A.N.A.F.  nr.  435  privind  aprobarea  procedurii  de  conectare  a
țaparatelor  de  marcat  electronice  f iscale  la  sistemul  informatic  na ional  de

ș ț țsupraveghere  i  monitorizare  a  datelor  f iscale  al  Agen iei  Na ionale  de
Adminitrare  Fiscală ,  prin  care  au  fost  stabi l ite  termenele  până  la  care

țoperatorii  economici, încadra i  pe  categori i  de  contribuabili ,  vor  asigura
conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale.

Astfel,  până  la  data  de 30.06.2021  se vor  conecta  operatorii  economici
țîncadra i  în  categoria  mari lor  contribuabil i,  iar  până  la  data  de  30.11.2021

țprocesul  va  f i  completat  prin  conectarea  aparatelor  de  marcat  de inute  de
operatorii  economici din categoria contribuabili lor mijlocii  si  mici.

În vederea facil ităr i i  implementări i  procesului  de conectare a aparatelor
de  marcat  electronice  f iscale  a  fost  eleborat  Ghidul  cu  privire  la  conectarea
aparatelor  de  marcat  la  sistemul  informatic,  disponibil  pe  site-ul  www.anaf.ro,

țîn  sec iunea Servici i  online –  Aparate  de marcat  electronice  f iscale,  unde se
ș țregăsesc i informa ii detaliate cu privire la etapele procesului de conectare.

              
                                                  Nicolae ŢIFREA                                                                          
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