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ANAF: Ghidul caselor de marcat eletronice –

Documente necesare pentru
obţinerea înregistrării
În ghidul caselor de marcat electronice publicat de
ANAF pe site-ul propriu pot
ﬁ găsite informaţii legate
de înregistrarea caselor de
marcat şi proceduri legate
de certiﬁcatul de atribuire a
numărului unic de identiﬁcare a casei de marcat în etapa
operaţională a Registrului de
evidenţă al AMEF.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a
publicat pe site-ul insituţiei un
ghid destinat distribuitorilor
autorizaţi şi unităţilor acreditate pentru vânzări şi service
case de marcat, precum şi pentru utilizatorii noilor aparate de
marcat electronice ﬁscale. Potrivit prevederilor legale, certiﬁcatul de atribuire a numărului
unic de identiﬁcare a aparatelor
de marcat electronice ﬁscale se
eliberează în termen de 2 zile
de la depunerea cererii de către
solicitant. Utilizatorii pot solicita „Certiﬁcatul de atribuire a
numărului unic de identiﬁcare
a aparatelor de marcat electronice ﬁscale” unităţii ﬁscale
- Direcţiile generale regionale ale ﬁnanţelor publice în a
cărui rază teritorială urmeaza
sa ﬁe instalate aparatele. Biroul (compartimentul) avize
şi autorizaţii (case de marcat)
desfăşoară activitate inclusiv
la nivelul Administraţiilor judeţene ale ﬁnanţelor publice
(AJFP) din judeţele arondate,
altele decât cel în care se aﬂă
sediul direcţiei generale regionale. Pentru soluţionarea
eﬁcientă şi rapidă, contribuabilul trebuie să depună cererea
birourilor (compartimentelor)
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Controalele antifraudă
vor ﬁ justiﬁcate cu aviz
Noua prevedere este propusă de Camera
Consultanţilor Fiscali, care a trimis Ministerului Finanțelor mai multe modiﬁcări și
completări ale Codului ﬁscal şi Codului de
procedură ﬁscală.

avize şi autorizaţii (case de
marcat) de la nivelul AJFP din
judetele arondate, inclusiv cel
în care se aﬂă sediul Direcţiei generale regionale. Potrivit
prevederilor legale, indiferent
de formatul în care este completată şi de modalitatea de
transmitere, cererea trebuie să
ﬁe însoţită de următoarele documente, în copie certiﬁcată cu
originalul: factura şi documentul de plată care atestă achiziţionarea aparatului de marcat
electronic ﬁscal; contractul de
vânzare-cumparare cu plata în
rate sau după caz, contractul
de leasing ﬁnanciar încheiat
cu clauza expresă privind asumarea obligaţiei părţilor că, la
expirarea contractului de leasing, se transferă utilizatorului
dreptul de proprietate asupra
aparatului; procesul-verbal de
sigilare a memoriei ﬁscale şi
a aparatului de marcat electro-

Comerțul cu amănuntul:

România - lider

Potrivit datelor Oﬁciu European de Statistică (Eurostat), în ritm anual, comerțul
cu amănuntul a crescut cu 1,7% în zona
euro și în UE.
În aprilie, comerțul cu amănuntul în UE
28 a fost inﬂuențat de faptul că vânzările de
produse non-alimentare au urcat cu 3,4%, cele
de combustibili au crescut cu 1,3%, în timp
ce vânzările de alimente, băuturi și țigări au
scăzut cu 0,3%. Cele mai mari creșteri anuale au fost raportate în România (7,4%), Polonia (6,6%) și Lituania (6,5%) și Franța, cel
mai semniﬁcativ declin ﬁind raportat în Malta
(minus 3,1%), Belgia (minus 1,5%) și Slovenia
(minus 1,4%). În aprilie, comparativ cu luna
precedentă, comerțul cu amănuntul a crescut
cu 0,1% în zona euro și cu 0,4% în UE 28.
 Doina A. NEAGOE

nic ﬁscal; actul de identitate a
reprezentantului legal înscris
în cerere, precum şi a actul de
identitate cu care se legitimează împuternicitul - dacă este
cazul; certiﬁcatul de garanţie
al aparatului de marcat electronic ﬁscal. Conformitatea cu
originalul a copiilor se efectuează de către utilizator prin
înscrierea menţiunii ”conform
cu originalul” şi prin semnatura acestuia. De asemenea,
la cerere se mai anexează: declaraţia pe propria răspundere
a utilizatorului privind: adresa
de la locul unde va ﬁ instalat
aparatul de marcat electronic
ﬁscal sau, după caz, privind
desfăşurarea activităţii în regim ambulant ori în regim de
taxi precum şi, dacă cererea a
fost depusă prin imputernicit,
împuternicirea în original. În
situaţia în care aparatul de marcat electronic ﬁscal este utili-

zat în activitatea de taximetrie,
la cerere se anexează şi declaraţia pe propria răspundere a
utilizatorului privind numărul
de înmatriculare al autovehiculului pe care se va instala
aparatul de marcat electronic
ﬁscal, însoţit de copia autorizaţiei taxi. Reamintim faptul
că, potrivit OUG 44/2018 privind unele măsuri referitoare
la aplicarea unor dispoziţii
şi prelungirea unui termen
prevăzute de OUG 28/1999
privind obligaţia operatorilor
economici de a utiliza aparate
de marcat electronice ﬁscale,
contribuabili mari sau mijlocii
vor ﬁ sancţionaţi cu amendă de
la 8.000 lei la 10.000 lei dacă
nu utilizează case de marcat cu
jurnal electronic începând cu 1
septembrie 2018, iar cei mici
de la data de 1 noiembrie 2018.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

ANSVSA:

Comandamentul Sezon Estival 2018
Echipe de inspectori sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor veriﬁcă, în perioada 25 iunie - 2
septembrie 2018, modul în care sunt
respectate condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
privind producerea/prelucrarea, depozitarea/transportul şi comercializarea produselor alimentare.

Activitatea Comandamentului va ﬁ
realizată de un număr de 60 de inspectori din cadrul Serviciului de Control
Oﬁcial Siguranţa Alimentelor, Circumscripţiilor Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor, atât din cadrul
DSVSA Constanţa cât şi delegaţi ai
altor DSVSA judeţene, organizaţi în
serii de câte două săptămâni. Inspectorii ANSVSA vor acţiona în şapte zone

de interes turistic: Năvodari, Mamaia
Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud,
Eforie, Costineşti şi Mangalia - Vama
Veche. Tipurile de unităţi vizate sunt:
cantinele taberelor şcolare, depozitele
alimentare, unităţile de tip supermarket
şi hipermaket, magazinele alimentare,
pensiunile turistice, laboratoarele de
cofetărie şi patiserie, beach-baruri, restaurantele şi alte unităţi de alimentaţie
publică, în care se prepară şi se servesc
alimente. Activitatea de supraveghere
şi control va ﬁ sprijinită şi de un autolaborator, dotat cu echipamente specializate pentru efectuarea unor teste
rapide. Inspectorii şi autolaboratorul îşi
vor desfăşura activitatea conform unui
program prestabilit dar vor prelua şi vor
veriﬁca şi sesizările primite din partea
cetăţenilor.  D. A. NEAGOE

Controalele antifraudă vor ﬁ justiﬁcate cu
un aviz în care se vor anunța, reprezentanților
ﬁrmelor, motivele și obiectul veriﬁcărilor, chiar
dacă acestea sunt inopinate. Astfel, proiectul
prevede că, la începerea controlului operativ și
inopinat, contribuabilul/plătitorul supus controlului antifraudă are dreptul de a ﬁ înștiințat
cu privire la acțiunea care urmează să se desfășoare. În acest scop, inspectorul antifraudă
desemnat cu efectuarea controlului înmânează
contribuabilului, respectiv plătitorului un aviz
de control care cuprinde temeiul juridic și
obiectul controlului antifraudă.” La Art. 1372 Rezultatele controlului antifraudă se precizează că Procesul-verbal/actul de control prevăzut
la alin. (1) constituie mijloc de probă în sensul
art. 55, inclusiv în situația în care în conținutul
său sunt prezentate consecințele ﬁscale ale
neregulilor constatate. Contribuabilul/Plătitorul îşi poate exprima punctul de vedere faţă
de constatările menţionate în procesul-verbal/
actul de control în termen de 5 zile lucrătoare
de la comunicare“. De asemenea, constatările
consemnate în procesul-verbal/actul de control
pot ﬁ luate în considerare în analiza de risc pe
care Fiscul o face pentru a selecta contribuabilili pentru inspecția ﬁscală.
 Doina A. NEAGOE

Se modiﬁcă sistemul
de TVA în UE

Pe lângă combaterea fraudei de TVA și
simpliﬁcarea obligațiilor administrare,
schimbarea regimului de TVA va aduce pe
picior de egalitate achizițiile locale cu cele
intra-unionale.
La data de 25 mai 2018, Comisia Europeană
a publicat propunerea cu detaliile tehnice ale
modiﬁcării sistemului de TVA unional pe care
o anunțase în 2017. Noile reguli ar urma să intre în vigoare la 1 iulie 2022 ceea ce înseamnă
că România va trebui să transpună modiﬁcările
directivei de TVA în legislația națională până
pe 30 iunie 2022. În esență, livrările intra-UE
de bunuri între societăți nu vor mai ﬁ scutite de
TVA. În schimb, furnizorul va factura clientului TVA din țara acestuia. Cu alte cuvinte, o
societate din Austria, de exemplu, care vinde
bunuri intra-unional unei societăți din România va factura TVA românească și o va plăti
României prin intermediul Austriei.
 Doina A. NEAGOE

