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1 1. Articolul 1 se modific�:
      (1) Operatorii economici care încaseaz�, integral sau par�ial, cu
numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a
substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu
am�nuntul, precum �i a prest�rilor de servicii efectuate direct c�tre
popula�ie sunt obliga�i s� utilizeze aparate de marcat electronice
fiscale.
   (2) Operatorii economici prev�zu�i la alin. (1), denumi�i în
continuare utilizatori, au obliga�ia s� emit� bonuri fiscale cu aparate
de marcat electronice fiscale �i s� le înmâneze clien�ilor. La
solicitarea clien�ilor, utilizatorii vor elibera acestora �i factura.
  
  (3) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin
distribuitori autoriza�i. În sensul prezentei ordonan�e de urgen��,
prin distribuitor autorizat se în�elege operatorul economic pe
numele c�ruia a fost eliberat� autoriza�ia prev�zut� la art. 5 alin.
(2).
 

ART. 1
    (1) Operatorii economici care efectueaz� livr�ri de bunuri
cu am�nuntul, precum �i prest�ri de servicii direct c�tre
popula�ie sunt obliga�i s� utilizeze aparate de marcat
electronice fiscale.

    (2) Operatorii economici prev�zu�i la alin. (1), denumi�i în
continuare utilizatori, au obliga�ia s� emit� bonuri fiscale cu
aparate de marcat electronice fiscale �i s� le predea
clien�ilor. La solicitarea clien�ilor, utilizatorii vor elibera
acestora �i factur� fiscal�.
    (3) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin
distribuitori autoriza�i. În sensul prezentei ordonan�e de
urgen��, prin distribuitor autorizat se în�elege operatorul
economic pe numele c�ruia a fost eliberat avizul prev�zut la
art. 5 alin. (2). Distribuitorul autorizat are dreptul de a
comercializa aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv
produsele complementare acestora, pentru care a ob�inut
avizul, precum �i obliga�ia s� asigure service la aceste
aparate atât în mod direct, cât �i prin al�i operatori economici
acredita�i de c�tre acesta, denumi�i în continuare unit��i
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     (4) În baza autoriza�iei de distribu�ie, distribuitorul are dreptul de
a comercializa, direct sau prin intermediul operatorilor economici
prev�zu�i în autoriza�ie, denumi�i în continuare unit��i acreditate
pentru comercializare, aparatele de marcat electronice fiscale,
inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a ob�inut
autoriza�ia prev�zut� de prezenta ordonan�� de urgen��.
   (5) Distribuitorul autorizat are obliga�ia s� asigure service-ul,
direct sau prin intermediul operatorilor economici prev�zu�i în
autoriza�ie, denumi�i în continuare unit��i acreditate pentru service,
atât pentru aparatele comercializate în mod direct, cât �i pentru
cele comercializate prin intermediul unit��ilor acreditate pentru
comercializare.
    (6) Distribuitor autorizat poate fi produc�torul, importatorul sau
persoana juridic� român� care achizi�ioneaz� din statele membre
ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale. În
situa�ia defect�rii aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii
sunt obliga�i ca, în momentul constat�rii defec�iunii, s� anun�e
distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, dup� caz, unitatea
acreditat� pentru service a acestui distribuitor autorizat.
   (7) O unitate este acreditat� dac� se afl� pe lista unit��ilor
propuse pentru acreditare pentru comercializarea �i/sau service-ul
unui aparat de marcat electronic fiscal, iar aceast� list� a fost
acceptat� de Comisie �i a fost cuprins� în autoriza�ie potrivit
prezentei ordonan�e de urgen��.
   (8) Pân� la repunerea în func�iune a aparatelor de marcat
electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obliga�i s�
înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate
opera�iunile efectuate �i s� emit� chitan�e, în condi�iile legii, pentru
respectivele opera�iuni �i facturi, la cererea clientului. Obliga�ia
privind înregistrarea opera�iunilor efectuate într-un registru special
nu se aplic� operatorilor economici care desf��oar� activitatea de
transport în regim de taxi.

acreditate pentru comercializare �i/sau service. Distribuitor
autorizat nu poate fi decât produc�torul sau importatorul
aparatului respectiv. În situa�ia defect�rii aparatelor de
marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obliga�i ca în
momentul constat�rii defec�iunii s� anun�e distribuitorul
autorizat care a livrat aparatul sau, dup� caz, unitatea de
service acreditat� a acestui distribuitor autorizat.
    (4) Pân� la repunerea în func�iune a aparatelor de marcat
electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt
obliga�i s� înregistreze într-un registru, special întocmit în
acest sens, toate opera�iunile efectuate �i s� emit� facturi
fiscale pentru respectivele opera�iuni, la cererea clientului.,
precum �i obliga�ia s� asigure service la aceste aparate atât
în mod direct, cât �i prin al�i operatori economici acredita�i de
c�tre acesta, denumi�i în continuare unit��i acreditate pentru
comercializare �i/sau service. Distribuitor autorizat nu poate
fi decât produc�torul sau importatorul aparatului respectiv. În
situa�ia defect�rii aparatelor de marcat electronice fiscale
utilizatorii sunt obliga�i ca în momentul constat�rii defec�iunii
s� anun�e distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau,
dup� caz, unitatea de service acreditat� a acestui distribuitor
autorizat.
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2Articolul 2 se modific�:
   Se excepteaz� de la prevederile art. 1 alin. (1) încas�rile
efectuate din urm�toarele activit��i:
     a) comer�ul ocazional cu produse agricole din produc�ie proprie
efectuat de c�tre produc�torii agricoli individuali, autoriza�i în
condi�iile legii, în pie�e, târguri, oboare sau în alte locuri publice
autorizate;
 

    b) vânzarea de ziare �i reviste prin distribuitori specializa�i;
    c) transportul public de c�l�tori în interiorul unei localit��i pe baz�
de bilete sau abonamente tip�rite conform legii, precum �i cu
metroul;
  d) activit��ile pentru care încas�rile se realizeaz� pe baz� de
bonuri cu valoare fix� tip�rite conform legii - bilete de acces la
spectacole, muzee, expozi�ii, târguri �i oboare, gr�dini zoologice �i

ART. 2
    Se excepteaz� de la prevederile art. 1 alin. (1):
  a) comer�ul ocazional cu produse agricole autohtone
efectuat de c�tre produc�torii agricoli individuali de�in�tori de
autoriza�ie în pie�e, târguri, oboare sau în alte locuri publice
autorizate, livr�rile de bunuri efectuate prin automatele
comerciale, serviciile de parc�ri auto a c�ror contravaloare
se încaseaz� prin automate, precum �i activit��ile de jocuri
de noroc desf��urate cu mijloace tehnice de joc ce
func�ioneaz� pe baza acceptatoarelor de bancnote sau
monede;
    b) serviciile de alimenta�ie public� efectuate în mijloace de
transport public de c�l�tori;
    c) *** Abrogat�
    d) vânzarea de ziare �i reviste prin distribuitori specializa�i;
  e) transportul public de c�l�tori pe baz� de bilete sau
abonamente tip�rite conform legii, precum �i cu metroul;
   f) activit��ile pentru care încas�rile se realizeaz� pe baz�
de bonuri cu valoare fix� tip�rite conform legii - bilete de
acces la spectacole, muzee, expozi�ii, târguri �i oboare,
gr�dini zoologice �i gr�dini botanice, biblioteci, locuri de

    (9) Se interzice operatorilor economici care, potrivit legii, au
obliga�ia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale �i de a
emite bonuri fiscale cu acestea, s� înmâneze clien�ilor documente
care atest� plata contravalorii bunurilor achizi�ionate sau serviciilor
prestate, altele decât bonurile fiscale, cu excep�ia situa�iei
prev�zute la alin. (8).
      (10) În cazul în care operatorii economici prev�zu�i la alin. (1)
nu înmâneaz� clientului bonul fiscal sau înmâneaz� un alt
document decât bonul fiscal, cu excep�ia situa�iei prev�zute la alin.
(8), clientul este obligat s� solicite operatorului economic
înmânarea bonului fiscal.
     (11) Operatorii economici prev�zu�i la alin. (1) sunt obliga�i s�
afi�eze la loc vizibil un anun� detaliat de aten�ionare a clien�ilor cu
privire la obliga�ia respect�rii dispozi�iilor prev�zute la alin. (9) �i
(10)."
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gr�dini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule,
bilete de participare la jocuri de noroc �i altele similare;
  e) activit��ile de asigur�ri �i ale caselor de pensii, precum �i
activit��ile de intermedieri financiare, inclusiv activit��ile auxiliare
acestora. Nu sunt exceptate activit��ile de schimb valutar cu
numerar �i substitute de numerar pentru persoane fizice, altele
decât opera�iunile efectuate de punctele de schimb valutar din
incinta institu�iilor de credit, apar�inând acestor institu�ii;
 

   f) activit��ile desf��urate ca profesii libere sub toate formele de
organizare care nu implic� crearea unei societ��i comerciale;

   g) vânzarea obiectelor de cult �i serviciile religioase prestate de
institu�iile de cult;

  h) comer�ul cu am�nuntul prin comis-voiajori, precum �i prin
coresponden��, cu excep�ia livr�rilor de bunuri la domiciliu
efectuate de magazine �i unit��ile de alimenta�ie public�, pe baz�
de comand�;
    i) serviciile de instala�ii, repara�ii �i între�inere a bunurilor,
efectuate la domiciliul clientului;
    j) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente
ale acestora de c�tre agen�iile de turism, definite potrivit legii;

  k) încasarea la domiciliul clientului a contravalorii energiei
electrice �i termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de
telefonie, inclusiv de telefonie mobil�, de po�t� �i curier, de
salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;
  l) efectuarea lucr�rilor de construc�ii, repara�ii, amenaj�ri �i
între�inere de locuin�e;

    m) serviciile de transport feroviar public de c�l�tori în trafic intern
�i interna�ional, prestate de societ��i comerciale persoane juridice
române, pe baz� de bilete sau abonamente tip�rite conform legii;

parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de
noroc �i altele similare;
     g) activit��ile de asigur�ri �i ale caselor de pensii, precum
�i activit��ile de intermedieri financiare, inclusiv activit��ile
auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activit��ile de schimb
valutar cu numerar �i substitute de numerar pentru persoane
fizice, altele decât opera�iunile efectuate de punctele de
schimb valutar din incinta institu�iilor de credit, apar�inând
acestor institu�ii, precum �i cele efectuate prin intermediul
automatelor de schimb valutar;
   h) activit��ile desf��urate ca profesii libere sub toate
formele de organizare care nu implic� crearea unei societ��i
comerciale;
   i) vânzarea obiectelor de cult �i serviciile religioase
prestate de institu�iile de cult;
       j) *** Abrogat�
     k) comer�ul cu am�nuntul prin comis-voiajori, precum �i
prin coresponden��, cu excep�ia livr�rilor de bunuri la
domiciliu efectuate de magazine �i unit��ile de alimenta�ie
public�, pe baz� de comand�;
     l) serviciile de instala�ii, repara�ii �i între�inere a bunurilor,
efectuate la domiciliul clientului;
  m) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de
componente ale acestora de c�tre agen�iile de turism,
definite potrivit legii;
    n) furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice �i
termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie,
inclusiv de telefonie mobil�, de po�t� �i curier, de salubritate,
de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;
    o) efectuarea lucr�rilor de construc�ii, repara�ii, amenaj�ri
�i între�inere de locuin�e;
    p) serviciile medicale cu plat� prestate la domiciliul sau la
locul de munc� al clientului;
     r) *** Abrogat�
     s) *** Abrogat�
    �) serviciile de transport feroviar public de c�l�tori în trafic
intern �i interna�ional, prestate de societ��i comerciale
persoane juridice române.
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4 . Articolul 3 se modific�:
    "ART. 3
  (1) În sensul dispozi�iilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat
electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum �i alte sisteme
ce includ dispozitive cu func�ii de case de marcat, care înglobeaz�
constructiv un modul fiscal, prin intermediul c�ruia controleaz�
memoria fiscal�, dispozitivul de imprimare �i afi�ajul client.
  (2) Aparate de marcat electronice fiscale sunt considerate �i
casele de marcat electronice fiscale �i alte sisteme ce includ
dispozitive cu func�ii de case de marcat, echipate cu dispozitiv de
memorare a jurnalului electronic, care înglobeaz� constructiv un

ART. 3

    (1) În sensul dispozi�iilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat
electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum �i alte
sisteme ce includ dispozitive cu func�ii de case de marcat,
care înglobeaz� constructiv un modul fiscal, prin intermediul
c�ruia controleaz� memoria fiscal�, dispozitivul de
imprimare �i afi�ajul client.

3 Dup� articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu
urm�torul cuprins:
    "ART. 2^1
   În situa�iile în care pentru încasarea cu numerar a contravalorii
bunurilor livrate cu am�nuntul �i a serviciilor efectuate c�tre
popula�ie, în cazul activit��ilor prev�zute la art. 2 lit. f), g), h), i), j),
k) �i l) nu sunt utilizate aparate de marcat electronice fiscale, este
obligatorie emiterea de chitan�e, în condi�iile legii."

    n) activit��ile de jocuri de noroc desf��urate cu mijloace tehnice
de joc ce func�ioneaz� pe baza acceptatoarelor de bancnote sau
monede;
    o) serviciile de parc�ri auto a c�ror contravaloare se încaseaz�
prin automate ce func�ioneaz� pe baza acceptatoarelor de
bancnote sau monede;
   p) livr�rile de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele
comerciale ce func�ioneaz� pe baz� de acceptatoare de bancnote
sau monede �i con�in un sistem de contorizare electronic �i/sau
mecanic, ca parte integrat� constructiv� din automat, care s�
permit� înregistrarea, eviden�ierea �i controlul sumelor încasate, cu
excep�ia livr�rilor de produse energetice, astfel cum sunt definite în
titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile
�i complet�rile ulterioare;
    q) comer�ul de tip cash and carry desf��urat de comercian�ii care
vând m�rfuri prin sistemul de autoservire c�tre persoane fizice
înregistrate în baza de date a vânz�torului, în scopul utiliz�rii
acestora ca produse consumabile.
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modul fiscal, prin intermediul c�ruia controleaz� memoria fiscal�,
dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afi�ajul client,
dispozitivul de salvare extern� �i dispozitivul de comunica�ie
extern� care permite integrarea într-un sistem informatic;
  (3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie s�
îndeplineasc� cumulativ urm�toarele func�ii esen�iale:
   a) conservarea datelor prin acumul�ri progresive, pentru
aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) �i (2);
     b) imprimarea �i emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte
fiscale de închidere zilnic�, rapoarte fiscale periodice, pentru
aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1);
   c) imprimarea, memorarea �i emiterea electronic� de: bonuri
fiscale, rapoarte fiscale de închidere zilnic�, jurnale electronice,
rapoarte de sintez� �i rapoarte memorie fiscal�, pentru aparatele
de marcat electronice fiscale definite la alin. (2);
   d) înregistrarea în memoria fiscal� a datelor de sintez� cu
caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de închidere zilnic� �i
a oric�ror modific�ri de parametri care afecteaz� interpretarea
datelor stocate �i evenimente care afecteaz� continuitatea
înregistr�rii datelor pentru aparatele de marcat electronice fiscale
definite la alin. (1) �i (2);
     e) blocarea automat� a func�ion�rii aparatului când sunt inactive
oricare din dispozitivele controlate de modulul fiscal, sau când sunt
îndeplinite condi�iile de blocare stabilite prin procedura de
monitorizare �i supraveghere a acestora, pentru aparatele de
marcat electronice fiscale definite la alin. (1) �i (2);
   f) asigurarea continuit��ii func�ion�rii �i înregistr�rii datelor,
coeren�ei structurii de date �i a documentelor emise, precum �i
asigurarea procedurilor de recuperare din st�ri de eroare generate
de manipul�ri gre�ite sau de erori de sistem, pentru aparatele de
marcat electronice fiscale definite la alin. (1) �i (2).
    (4) Memoria fiscal� este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul
fiscal, care trebuie s� permit� obligatoriu acumul�ri progresive ale
datelor, f�r� ca acestea s� poat� fi modificate sau �terse, precum
�i conservarea în timp a acestora pe o perioad� de 10 ani de la
data înlocuirii acesteia.
    (5) În memoria fiscal� a aparatelor de marcat electronice fiscale
se vor stoca urm�toarele date: denumirea �i codul de identificare
fiscal� a emitentului, adresa de la locul de instalare a aparatului,

    (2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie s�
îndeplineasc� cumulativ cel pu�in urm�toarele func�ii
esen�iale:
    a) conservarea datelor prin acumul�ri progresive;
   b) imprimarea �i emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal,
rapoarte fiscale de închidere zilnic�, rapoarte fiscale
periodice;
    c) înregistrarea în memoria fiscal� a datelor de sintez� cu
caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de închidere
zilnic� �i a oric�ror modific�ri de parametri care afecteaz�
interpretarea datelor stocate �i evenimente care afecteaz�
continuitatea înregistr�rii datelor;
    d) blocarea automat� a func�ion�rii aparatului, când sunt
inactive memoria fiscal�, dispozitivul de imprimare sau
afi�ajul client;
   e) asigurarea continuit��ii func�ion�rii �i înregistr�rii datelor,
coeren�ei structurii de date �i a documentelor emise, precum
�i asigurarea procedurilor de recuperare din st�ri de eroare
generate de manipul�ri gre�ite sau de erori de sistem.

    (3) Memoria fiscal� este un dispozitiv unic inscriptibil din
modulul fiscal, care trebuie s� permit� obligatoriu acumul�ri
progresive ale datelor f�r� ca acestea s� poat� fi modificate
sau �terse, precum �i conservarea în timp a acestora pe o
perioad� de minimum 10 ani.
    (4) În memoria fiscal� se vor stoca urm�toarele date:
denumirea �i codul fiscal al emitentului, adresa de la locul de
instalare a aparatului, logotipul �i seria fiscal� ale aparatului,
precum �i datele prev�zute la alin. (2) lit. c).
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5  Dup� articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu
urm�torul cuprins:
    "ART. 3^1
   (1) La nivelul Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� se
întocme�te în form� electronic� un registru na�ional de eviden�� a
aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în jude�e �i în
sectoarele municipiului Bucure�ti, dup� caz, denumit în continuare
Registru.
    (2) Informa�iile con�inute în Registru, metodologia �i procedura
de înregistrare a acestora se stabilesc prin ordin al pre�edintelui
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�.
  (3) Supravegherea �i monitorizarea aparatelor de marcat
electronice fiscale se realizeaz� de c�tre Agen�ia Na�ional� de
Administrare Fiscal�, în condi�iile legii.
    (4) În vederea realiz�rii supravegherii �i monitoriz�rii aparatelor
de marcat electronice fiscale, operatorii economici prev�zu�i la art.
1 alin. (1) au obliga�ia de a asigura conectarea la distan�� a
aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de
date fiscale c�tre Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal�.
    (5) Pentru realizarea opera�iunii de supraveghere �i monitorizare
a aparatelor de marcat electronice fiscale Agen�ia Na�ional� de
Administrare Fiscal� emite, pân� la data de 1 februarie 2017,
norme metodologice privind procedura de conectare a aparatelor

logotipul �i seria fiscal� ale aparatului, precum �i datele prev�zute
la alin. (3) lit. d). În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale
definite la alin. (2) memoria fiscal� mai con�ine identificatorul
jurnalului electronic, precum �i datele provenite din securizarea
jurnalului electronic.
   (6) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt sigilate prin
aplicarea unui sigiliu fiscal de c�tre persoane autorizate în acest
scop de Ministerul Finan�elor Publice.
   (7) Ministerul Finan�elor Publice, prin direc�ia de specialitate
realizeaz�, gestioneaz� �i public� pe site-ul propriu Registrul
distribuitorilor autoriza�i �i a aparatelor de marcat electronice fiscale
pe care ace�tia le comercializeaz�, precum �i o list� a unit��ilor
acreditate pentru comercializarea �i/sau service-ul respectivelor
aparate, inclusiv a tehnicienilor de service înregistra�i, cu
specificarea elementelor de identificare ale acestora."

    (5) Aparatele de marcat electronice fiscale vor fi sigilate
prin aplicarea unui sigiliu fiscal de c�tre persoane autorizate
în acest scop de Ministerul Finan�elor Publice.
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6 Articolul 4 se modific�:
    "ART. 4
    (1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat
electronic fiscal care trebuie s� cuprind� cel pu�in: denumirea �i
codul de identificare fiscal� ale operatorului economic emitent;
adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic
fiscal; logotipul �i seria fiscal� ale aparatului; num�rul de ordine;
data �i ora emiterii; denumirea fiec�rui bun livrat sau serviciu
prestat; pre�ul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare
opera�iune, inclusiv taxa pe valoarea ad�ugat�, cu indicarea cotei
de tax�; valoarea total� a bonului, inclusiv taxa pe valoarea
ad�ugat�; valoarea total� a taxei pe valoarea ad�ugat� pe cote de
tax�, cu indicarea nivelului de cot�; valoarea total� a opera�iunilor
scutite de taxa pe valoarea ad�ugat�, precum �i valoarea altor taxe
care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea
ad�ugat�, dac� este cazul.
    (2) Bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal
definit la art. 3 alin. (2) trebuie s� con�in� pe lâng� elementele
definite la alin. (1) �i urm�toarele elemente: unitatea de m�sur�,
precum �i codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului,
la cererea acestuia.
    (3) Rola-jurnal emis� cu aparatul de marcat electronic fiscal
definit la art. 3 alin. (1) este documentul pe care se înscriu toate
datele din bonurile fiscale �i se p�streaz� în arhiva operatorilor
economici timp de 2 ani de la data încheierii exerci�iului financiar în
cursul c�ruia a fost întocmit.
    (4) Jurnalul electronic emis cu aparatul de marcat electronic
fiscal definit la art. 3 alin. (2) este setul de fi�iere electronice
securizate, existente în dispozitivul de memorare, care con�ine
toate datele din bonurile fiscale, precum �i toate opera�iunile din
regimul de înregistrare.
    (5) Jurnalul electronic se p�streaz� în dispozitivul de memorare,
în arhiva operatorilor economici, timp de 5 ani de la data încheierii
exerci�iului financiar în cursul c�ruia a fost întocmit.
    (6) Raportul fiscal de închidere zilnic� este documentul emis cu
aparatul de marcat electronic fiscal care con�ine date de sintez� cu

ART. 4
    (1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de
marcat electronic fiscal, care trebuie s� cuprind� cel pu�in:
denumirea �i codul fiscal ale operatorului economic emitent;
adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat
electronic fiscal; logotipul �i seria fiscal� ale aparatului;
num�rul de ordine; data �i ora emiterii; denumirea fiec�rui
bun livrat sau serviciu prestat; pre�ul sau tariful unitar;
cantitatea; valoarea pe fiecare opera�iune, inclusiv taxa pe
valoarea ad�ugat�, cu indicarea cotei de tax�; valoarea
total� a bonului, inclusiv taxa pe valoarea ad�ugat�;
valoarea total� a taxei pe valoarea ad�ugat� pe cote de
tax�, cu indicarea nivelului de cot�; valoarea total� a
opera�iunilor scutite de taxa pe valoarea ad�ugat�, precum
�i valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de
impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat�, dac� este cazul.

    (2) Rola-jurnal este documentul pe care se înscriu toate
datele din bonurile fiscale �i se p�streaz� în arhiva
operatorilor economici timp de 2 ani de la data încheierii
exerci�iului financiar în cursul c�ruia a fost întocmit.

de marcat electronice fiscale la un sistem informatic na�ional de
supraveghere �i monitorizare a datelor fiscale.".
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caracter fiscal: denumirea �i codul de identificare fiscal� ale
operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a
aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul �i seria fiscal� ale
aparatului; num�rul de ordine numerotat progresiv; data �i ora
emiterii; num�rul bonurilor emise în ziua respectiv�; valoarea total�
a opera�iunilor efectuate �i totalul taxei pe valoarea ad�ugat�, cu
precizarea nivelului cotei, valoarea total� a opera�iunilor scutite de
taxa pe valoarea ad�ugat�, precum �i valoarea taxelor care nu se
cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat�.
    (7) Raportul fiscal de închidere zilnic� emis de aparatul de
marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) trebuie s� con�in� pe
lâng� datele definite la alin. (6) �i urm�toarele date: num�rul de
bonuri fiscale care au înscris codul de înregistrare în scopuri de
TVA al beneficiarului, valoarea total� a acestora, total tax� pe
valoarea ad�ugat� aferent�, identificatorul jurnalului electronic,
num�rul �i valoarea reducerilor, anul�rilor, sume de serviciu,
precum �i sumele rezultate pentru fiecare mijloc de plat� utilizat.
Sumele de serviciu reprezint� sumele de bani utilizate pentru plata
restului c�tre client, puse la dispozi�ia operatorului aparatului de
marcat electronic fiscal la începutul fiec�rei zile de lucru. Acestea
se reg�sesc în soldul contului de cas� �i, de asemenea, în soldul
de la sfâr�itul zilei de lucru.
    (8) Registrul special prev�zut la art. 1 alin. (8) �i raportul fiscal
de închidere zilnic� sunt documente avute în vedere de c�tre
organele fiscale cu ocazia verific�rii veniturilor care stau la baza
determin�rii impozitelor �i taxelor datorate bugetului de stat.
Registrul special prev�zut la art. 1 alin. (8) se arhiveaz� �i se
p�streaz� pe o perioad� de 10 ani, iar raportul fiscal de închidere
zilnic�, pe o perioad� de 5 ani.
  (9) Operatorii economici care utilizeaz� aparate de marcat
electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) �i (2), la umplerea
memoriei fiscale, atunci când aceasta trebuie înlocuit� ca urmare a
defect�rii, ori când nu mai poate fi folosit� de c�tre utilizatori din
diverse motive, precum �i în cazul în care ace�tia î�i înceteaz�
activitatea, sunt obliga�i s� asigure p�strarea �i arhivarea
memoriilor fiscale pentru o perioad� de 10 ani.
  

    (3) Raportul fiscal de închidere zilnic� este documentul
care con�ine: denumirea �i codul fiscal ale operatorului
economic emitent; adresa de la locul de instalare a
aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul �i seria
fiscal� ale aparatului; num�rul de ordine numerotat
progresiv; data �i ora emiterii; num�rul bonurilor emise în
ziua respectiv�; valoarea total� a opera�iunilor efectuate �i
totalul taxei pe valoarea ad�ugat�, cu precizarea nivelului
cotei, valoarea total� a opera�iunilor scutite de taxa pe
valoarea ad�ugat�, precum �i valoarea taxelor care nu se
cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat�.

    (4) Registrul special prev�zut la art. 1 alin. (4) �i raportul
fiscal de închidere zilnic� sunt documente avute în vedere
de c�tre organele fiscale cu ocazia verific�rii veniturilor care
stau la baza determin�rii impozitelor �i taxelor datorate
bugetului de stat. Registrul special prev�zut la art. 1 alin. (4)
se arhiveaz� �i se p�streaz� pe o perioad� de 10 ani, iar
raportul fiscal de închidere zilnic�, pe o perioad� de 5 ani.
    (5) Operatorii economici care utilizeaz� aparate de marcat
electronice fiscale, la umplerea memoriei fiscale, atunci când
aceasta trebuie înlocuit� ca urmare a defect�rii, ori când nu
mai poate fi folosit� de c�tre utilizatori din diverse motive,
precum �i în cazul în care ace�tia î�i înceteaz� activitatea,
sunt obliga�i ca, dup� citirea memoriei �i preluarea rolei pe
care sunt înregistrate datele din aceasta de c�tre organul
fiscal teritorial, s� predea memoria fiscal� spre p�strare �i
arhivare direc�iilor generale ale finan�elor publice jude�ene
sau a municipiului Bucure�ti, dup� caz. P�strarea �i
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   (10) Nu este obligatorie înlocuirea memoriei fiscale a aparatelor
de marcat electronice fiscale instalate, aceasta putând fi utilizat�
pân� la umplere, în urm�toarele cazuri:
     a) la schimbarea atributului fiscal al codului de identificare
fiscal� al utilizatorului;
   b) la schimbarea formei de constituire a societ��ii f�r�
modificarea denumirii acesteia;
    c) la modificarea denumirii �i/sau adresei societ��ii dac� se
p�streaz� codul de identificare fiscal�;
      d) la mutarea unui punct de lucru apar�inând utilizatorului de la
un stand la altul, în cadrul unui complex comercial situat la aceea�i
adres�;
    e) la schimbarea denumirii str�zii de la locul de instalare a
aparatelor de marcat electronice fiscale;
   f) în cazul inactivit��ii temporare a utilizatorilor, anun�at�
organelor fiscale, potrivit legii;
   g) în cazul unor erori constatate dup� fiscalizare privind
înregistrarea datelor din antetul bonului fiscal.
      (11) La înlocuirea memoriei fiscale obligatoriu se efectueaz� �i
schimbarea dispozitivului de memorare a jurnalului electronic.
    (12) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt
obliga�i:
    a) s� foloseasc� numai consumabile de tipul �i cu caracteristicile
tehnice prev�zute în manualul de utilizare a aparatului respectiv;
  b) s� foloseasc� numai consumabile care asigur� men�inerea
lizibilit��ii datelor pe perioada de arhivare prev�zut� de prezenta
ordonan�� de urgen�� �i s� asigure arhivarea datelor;

  c) s� solicite distribuitorului autorizat de la care a cump�rat
aparatul sau unit��ii acreditate completarea manualului de utilizare
cu informa�ii privind tipul �i caracteristicile tehnice ale
consumabilelor, dac� manualul de utilizare a aparatului respectiv
nu con�ine astfel de informa�ii;
  d) s� încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme
con�inând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul �i cu
caracteristicile tehnice prev�zute în manualul de utilizare, care s�
asigure men�inerea lizibilit��ii datelor pe perioada de arhivare

arhivarea memoriilor fiscale se asigur� pentru o perioad� de
minimum 10 ani.

  (6) Utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale sunt
obliga�i:
 a) s� foloseasc� numai consumabile de tipul �i cu
caracteristicile tehnice prev�zute în manualul de utilizare a
aparatului respectiv;
 b) s� foloseasc� numai consumabile care asigur�
men�inerea lizibilit��ii datelor pe perioada de arhivare
prev�zut� de prezenta ordonan�� de urgen��;
  c) s� solicite distribuitorului autorizat de la care a cump�rat
aparatul sau unit��ii acreditate de c�tre acesta completarea
manualului de utilizare cu informa�ii privind tipul �i
caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dac� manualul de
utilizare a aparatului respectiv nu con�ine astfel de informa�ii;
  d) s� încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme
con�inând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul
�i cu caracteristicile tehnice prev�zute în manualul de
utilizare, care s� asigure men�inerea lizibilit��ii datelor pe
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prev�zut� de prezenta ordonan�� de urgen��, clauze privind
daunele la care sunt îndrept��i�i utilizatorii în cazul nerespect�rii
clauzelor contractuale de c�tre furnizori �i s� asigure arhivarea
datelor;
    e) s� asigure func�ionarea aparatului de marcat electronic fiscal
în parametrii tehnici legali, pe toat� durata de utilizare a acestuia;
    f) s� permit� interven�ia tehnic� numai a persoanelor autorizate
pentru efectuarea opera�iunilor de service asupra aparatului de
marcat electronic fiscal; prin persoan� autorizat� se în�elege
persoana înregistrat� în baza de date a Ministerului Finan�elor
Publice privind distribuitorii autoriza�i, unit��ile acreditate pentru
comercializare �i/sau service �i tehnicienii de service pentru
aparatele de marcat electronice fiscale;
    g) în cazul defect�rii aparatului de marcat electronic fiscal, s�
notifice imediat distribuitorul autorizat sau unitatea de service
acreditat�, astfel încât utilizatorul s� poat� s� fac� dovada
comunic�rii notific�rii la distribuitorul autorizat sau unitatea de
service acreditat�, în fa�a organelor fiscale;
    h) s� întocmeasc� documente justificative pentru toate sumele
introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele
provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate
cu am�nuntul �i a serviciilor efectuate c�tre popula�ie sau cele
utilizate pentru a acorda rest clientului.
    (13) Distribuitorii autoriza�i sunt obliga�i ca, în mod direct sau prin
unit��ile acreditate, s� completeze, la cererea utilizatorilor,
manualul de utilizare cu informa�ii privind tipul �i caracteristicile
tehnice ale consumabilelor, dac� manualul de utilizare a aparatului
respectiv nu con�ine astfel de informa�ii.

    (14) Furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat
electronice fiscale, operatori economici produc�tori, importatori sau
comercian�i, sunt obliga�i s� livreze utilizatorilor numai
consumabilele prev�zute în contractele ferme încheiate conform
alin. (12) lit. d)."
    

perioada de arhivare prev�zut� de prezenta ordonan�� de
urgen��, precum �i clauze privind daunele la care sunt
îndrept��i�i utilizatorii în cazul nerespect�rii clauzelor
contractuale de c�tre furnizori.
  e) *** Abrogat�

   (7) Distribuitorii autoriza�i sunt obliga�i ca, în mod direct
sau prin unit��ile acreditate de c�tre ace�tia, s� completeze,
la cererea utilizatorilor, manualul de utilizare cu informa�ii
privind tipul �i caracteristicile tehnice ale consumabilelor,
dac� manualul de utilizare a aparatului respectiv nu con�ine
astfel de informa�ii.
  (8) Furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de
marcat electronice fiscale, operatori economici produc�tori,
importatori sau comercian�i, sunt obliga�i s� livreze
utilizatorilor numai consumabilele prev�zute în contractele
ferme încheiate conform alin. (6) lit. d).
   (9) Utilizatorii �i furnizorii consumabilelor r�spund solidar
pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonan�e de
urgen�� referitoare la tipul �i caracteristicile tehnice ale
consumabilelor folosite �i, respectiv, furnizate, precum �i la
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7 Articolul 5 se modific�:
    "ART. 5
   (1) În vederea autoriz�rii distribuitorilor �i înregistr�rii unit��ilor de
comercializare �i/sau service propuse spre acreditate de c�tre
ace�tia, se constituie, sub autoritatea Ministerului Finan�elor
Publice, Comisia de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de
marcat electronice fiscale avizate tehnic, denumit� în continuare
Comisie.
   (2) Comercializarea, service-ul �i utilizarea aparatelor de marcat
electronice fiscale pe teritoriul României sunt permise numai dup�
ob�inerea autoriza�iei de distribu�ie emise de Comisie.

   (3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie s� fie dotate
de c�tre distribuitor cu manual de utilizare a acestora, precum �i cu
o bro�ur� cu pagini numerotate, care con�ine evolu�ia exploat�rii
aparatului, denumit� carte de interven�ii. Utilizatorii aparatelor sunt
obliga�i s� p�streze cartea de interven�ii, iar împreun� cu unit��ile
acreditate pentru service r�spund de completarea �i de
actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea
utilizatorului �i la interven�iile service efectuate. În cazul revânz�rii
aparatului de marcat electronic fiscal, cartea de interven�ii înso�e�te
aparatul.
   (4) Operatorii economici sunt admi�i la procedura de autorizare
numai pentru aparatele de marcat electronice fiscale care se
încadreaz� în prevederile prezentei ordonan�e de urgen�� �i pentru
care asigur� service pentru perioada de garan�ie, postgaran�ie �i
piese de schimb.
   (5) Distribuitorii autoriza�i, precum �i unit��ile din re�eaua acestora
acreditate pentru service, dup� caz, au obliga�ia s� asigure, în
termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului,
instalarea aparatului nou, precum �i înlocuirea memoriei fiscale sau
a dispozitivului de memorare a jurnalului electronic în cazul în care
sunt defecte sau capacitatea de stocare a fost epuizat�.

ART. 5
 
   (1) În vederea aviz�rii modelelor de aparate de marcat
electronice fiscale, autoriz�rii distribuitorilor �i înregistr�rii
unit��ilor de distribu�ie �i/sau service acreditate de c�tre
ace�tia se constituie, sub autoritatea Ministerului Finan�elor
Publice, Comisia de avizare a distribuitorilor �i a aparatelor
de marcat electronice fiscale.
    (2) Comercializarea sau utilizarea aparatelor de marcat
electronice fiscale pe teritoriul României este permis� numai
dac� pentru respectivele aparate s-a ob�inut avizul comisiei
prev�zute la alin. (1) �i în condi�iile stipulate în acest aviz.
    (3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie s� fie
dotate de c�tre distribuitor cu manual de utilizare a acestora,
precum �i cu o bro�ur� cu pagini numerotate, care con�ine
evolu�ia exploat�rii aparatului, denumit� carte de interven�ii.
Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt
obliga�i s� p�streze cartea de interven�ii, iar împreun� cu
unit��ile de service acreditate r�spund de completarea �i de
actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea
utilizatorului �i la interven�iile service efectuate.
    
    (4) Sunt admi�i la procedura de avizare numai operatorii
economici care comercializeaz� aparate de marcat
electronice fiscale ce se încadreaz� în prevederile art. 3,
asigur� service pentru perioada de garan�ie, post garan�ie �i
piese de schimb.
   (5) Distribuitorii autoriza�i prin unit��ile de service
acreditate sunt obliga�i s� asigure, în termen de maximum
72 de ore de la solicitarea utilizatorului, instalarea aparatului
nou, precum �i înlocuirea memoriei fiscale defecte ori a c�rei
capacitate de stocare a fost epuizat�.

condi�ia privind men�inerea lizibilit��ii datelor pe perioada de
arhivare stabilit�.

    (10) *** Abrogat
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   (6) Distribuitorii autoriza�i, precum �i unit��ile de service
acreditate sunt obliga�i s� dea curs solicit�rii organelor cu
competen�� în domeniul controlului, în vederea realiz�rii activit��ii
de control a aparatelor livrate.
    (7) Pentru aparatele definite la art. 3 alin. (2) distribuitorii au
obliga�ia s� pun� la dispozi�ia organului fiscal programele de citire
electronic� a memoriei fiscale, programele de citire �i verificare a
jurnalului electronic, precum �i instruc�iunile de utilizare.
    (8) Distribuitorii autoriza�i, precum �i unit��ile din re�eaua
acestora acreditate pentru a efectua service la aparate de marcat
electronice fiscale nu pot avea calitatea de utilizatori ai
respectivelor aparate.
     (9) În vederea autoriz�rii ca distribuitor de aparate de marcat
electronice fiscale, operatorul economic trebuie s� de�in� avizul
tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului
aparatului de marcat electronic fiscal pe care dore�te s� îl
distribuie.
    (10) Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art.
3 alin. (2), avizul tehnic favorabil se elibereaz� de c�tre institu�ia
public�/institu�ia de drept public, desemnat� prin ordin al ministrului
pentru societatea informa�ional�.
  (11) Procedura de avizare tehnic� a modelelor de aparate de
marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) se aprob� prin
ordin comun al ministrului finan�elor publice �i al ministrului pentru
societatea informa�ional�.
   (12) Distribuitorii autoriza�i sau unit��ile acreditate pentru service
sunt obliga�i s� �in� eviden�a interven�iilor tehnice asupra aparatelor
de marcat electronice fiscale prin întocmirea unui dosar de
asisten�� tehnic� pentru fiecare aparat, în care arhiveaz�
documentele primite sau emise în leg�tur� cu efectuarea
interven�iei tehnice asupra aparatului în cauz�. Interven�iile tehnice
�i/sau repara�iile efectuate de tehnicianul de service al
distribuitorului autorizat sau al unit��ii acreditate pentru service se
noteaz� în dosar sub form� de tabel. Dosarul se p�streaz� la
sediul distribuitorilor autoriza�i sau unit��ilor acreditate pentru
service, dup� caz, pe toat� perioada de func�ionare a aparatului.
    (13) Pentru eliberarea avizului prev�zut la alin. (9) se stabilesc
tarife care se pl�tesc anticipat, se constituie ca venituri proprii ale
institu�iei publice/institu�iei de drept public prev�zute la alin. (10) �i
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8Articolul 8 se modific�:
    "ART. 8
  (1) Distribuitorii autoriza�i care î�i înceteaz� activitatea de
comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum �i
cei c�rora li s-a retras autoriza�ia de distribu�ie a aparatelor de
marcat electronice fiscale r�mân r�spunz�tori în continuare pentru
obliga�iile ce le revin pe o perioad� de 5 ani de la data încet�rii
comercializ�rii aparatelor.
 
   (2) În cazul în care utilizatorii aparatelor de marcat electronice
fiscale î�i înceteaz� activitatea, precum �i în cazul aparatelor
confiscate potrivit legii ori preluate spre valorificare de societ��ile
bancare ca urmare a neachit�rii împrumutului contractat pentru
achizi�ionarea acestor aparate, valorificarea lor se va realiza numai
prin distribuitorii autoriza�i.

   (3) În cazul distribuitorilor autoriza�i care au încetat activitatea
sau au fost radia�i din registrul comer�ului �i nu au cedat drepturile
�i obliga�iile ce le revin în condi�iile legii pentru efectuarea
opera�iunilor de service la aparatele de marcat electronice fiscale
livrate, utilizatorii se pot adresa oric�rui alt distribuitor autorizat,
urmând ca acesta din urm� s� comunice în scris Comisiei
preluarea obliga�iei privind efectuarea service-ului pentru
tipul/modelul de aparat de marcat electronic fiscal al utilizatorului în
cauz�.
  (4) Distribuitorii autoriza�i care î�i înceteaz� activitatea de
comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale au
obliga�ia ca în termen de 10 zile de la data încet�rii activit��ii s�
notifice acest fapt în scris Comisiei.
    (5) În situa�ia în care distribuitorii prev�zu�i la alin. (1) nu î�i mai
onoreaz� obliga�iile ce le revin pentru aparatele livrate dup�
perioada prev�zut� la alin. (1), utilizatorii se pot adresa oric�rui alt

ART. 8

  (1) Distribuitorii autoriza�i care înceteaz� activitatea de
comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale,
precum �i cei c�rora li s-a retras avizul de distribu�ie �i
utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale r�mân
r�spunz�tori în continuare pentru obliga�iile ce le revin
conform prevederilor prezentei ordonan�e de urgen��, pentru
aparatele livrate.
  (2) În cazul în care utilizatorii aparatelor de marcat
electronice fiscale î�i înceteaz� activitatea, precum �i în
cazul aparatelor de marcat electronice fiscale confiscate
potrivit legii ori preluate spre valorificare de societ��ile
bancare ca urmare a neachit�rii împrumutului contractat
pentru achizi�ionarea acestor aparate, valorificarea lor se va
realiza numai prin distribuitorii autoriza�i.

se actualizeaz� anual, în func�ie de rata infla�iei, prin ordin al
ministrului pentru societatea informa�ional�.
   (14) Avizele privind distribu�ia aparatelor de marcat electronice
fiscale acordate distribuitorilor autoriza�i î�i men�in valabilitatea
pân� la data expir�rii, dar nu mai târziu de data de 1 ianuarie
2016."
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10Articolul 10 se modific�:
    "ART. 10
 Constituie contraven�ii urm�toarele fapte dac�, potrivit legii penale,
nu sunt considerate infrac�iuni:
  a) comercializarea de c�tre operatorii economici a aparatelor de
marcat electronice fiscale f�r� a de�ine autoriza�ia prev�zut� de
prezenta ordonan�� de urgen�� sau f�r� a face parte din re�eaua de
unit��i acreditate pentru comercializare a unui distribuitor autorizat;

 b) neîndeplinirea obliga�iei operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale, cu excep�ia prev�zut� la art.
1 alin. (8);
  c) neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau
serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioar�
celei reale;
  d) neîntocmirea de documente justificative pentru sumele de bani
introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele
provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate
cu am�nuntul �i a serviciilor efectuate c�tre popula�ie sau cele
utilizate pentru a acorda rest clientului;
  e) neîndeplinirea obliga�iei operatorilor economici de a se dota cu
aparate de marcat electronice fiscale, achizi�ionate numai de la
distribuitori autoriza�i sau unit��i acreditate pentru comercializare,
conform prevederilor prezentei ordonan�e de urgen��;

ART. 10
   Constituie contraven�ii urm�toarele fapte dac�, potrivit legii
penale, nu sunt considerate infrac�iuni:
 a) comercializarea de c�tre operatorii economici a
aparatelor de marcat electronice fiscale f�r� avizul Comisiei
de avizare a distribuitorilor �i a aparatelor de marcat
electronice fiscale ori nerespectarea condi�iilor stipulate în
aviz, altele decât cele definite ca fiind contraven�ii în
prezentul articol;
  b) neîndeplinirea obliga�iei operatorilor economici de a se
dota �i de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
avizate conform art. 5 alin. (2), la termenele stabilite la art. 6,
cu excep�ia prev�zut� la art. 1 alin. (4), neemiterea bonului
fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori
emiterea de bonuri cu o valoare inferioar� celei reale,
precum �i nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal
privind tranzac�iile efectuate de la ultima închidere zilnic�
pân� în momentul �tergerii memoriei operative;

9  Articolul 9 se abrog�.
   

ART. 9
    (1) Clien�ii vor solicita �i vor p�stra bonurile fiscale asupra
lor pân� la p�r�sirea unit��ii de livrare a bunurilor sau de
prestare a serviciilor în vederea prezent�rii lor la un eventual
control, pentru justificarea provenien�ei acestora.
    (2) Utilizatorii sunt obliga�i s� afi�eze la loc vizibil anun�uri
de aten�ionare a clien�ilor cu privire la obliga�ia acestora de a
respecta dispozi�iile prev�zute la alin. (1).

distribuitor autorizat, urmând ca acesta din urm� s� comunice în
scris Comisiei preluarea obliga�iei privind efectuarea service-ului
pentru tipul/modelul de aparat de marcat electronic fiscal al
utilizatorului în cauz�."
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 f) emiterea bonului fiscal con�inând date eronate, altele decât cele
prev�zute la lit. c), sau f�r� ca acesta s� con�in� toate datele
prev�zute la art. 4 alin. (1) sau alin. (2), dup� caz;
 g) neînmânarea bonului fiscal clientului de c�tre operatorul
aparatului de marcat electronic fiscal �i/sau neeliberarea facturii la
solicitarea clientului;
  h) neîndeplinirea de c�tre utilizatorii aparatelor de marcat
electronice fiscale a obliga�iei de a afi�a anun�ul de aten�ionare
prev�zut la art. 1 alin. (11);

    i) nerespectarea de c�tre utilizatori a obliga�iei de a anun�a
unitatea acreditat� pentru service desemnat� de distribuitorul
autorizat ori, dup� caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia, în
momentul constat�rii defect�rii aparatelor de marcat electronice
fiscale;
    j) înc�lcarea de c�tre utilizatorii aparatelor de marcat electronice
fiscale a dispozi�iilor art. 4 alin. (12) lit. a) - d);
 k) înc�lcarea de c�tre furnizorii consumabilelor destinate
aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozi�iilor art. 4 alin.
(14);
    l) înc�lcarea de c�tre distribuitorii autoriza�i �i de c�tre unit��ile
acreditate a dispozi�iilor art. 4 alin. (13);

    m) nerespectarea obliga�iilor ce revin distribuitorilor autoriza�i,
precum �i unit��ilor din re�eaua acestora acreditate pentru service
de a instala aparatul de marcat electronic fiscal nou sau de a
înlocui memoria fiscal� sau dispozitivul de memorare a jurnalului
electronic, în cazurile �i în termenul prev�zut la art. 5 alin. (5);
    n) nerespectarea de c�tre distribuitorii autoriza�i care înceteaz�
activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice
fiscale, precum �i de c�tre cei c�rora li s-a retras autoriza�ia de
distribu�ie a aparatelor de marcat electronice fiscale a obliga�iilor ce
le revin potrivit prezentei ordonan�e de urgen�� pentru aparatele
livrate;
    o) nerespectarea obliga�iei de c�tre utilizatorii aparatelor de
marcat electronice fiscale de a p�stra �i arhiva rola
jurnal/dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, dup� caz,   

    c) emiterea bonului fiscal con�inând date eronate sau f�r�
ca acesta s� con�in� toate datele prev�zute la art. 4 alin. (1);

    d) nepredarea bonului fiscal clientului de c�tre operatorul
aparatului de marcat electronic fiscal;

    e) neîndeplinirea de c�tre utilizatorii aparatelor de marcat
electronice fiscale a obliga�iei de a afi�a anun�urile de
aten�ionare prev�zute la art. 9 alin. (2);
    f) *** Abrogat�
  g) nerespectarea de c�tre utilizatori a obliga�iei de a anun�a
unitatea de service desemnat� de distribuitorul autorizat ori,
dup� caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia în
momentul constat�rii defect�rii aparatelor de marcat
electronice fiscale;
  h) înc�lcarea de c�tre utilizatorii aparatelor de marcat
electronice fiscale a dispozi�iilor art. 4 alin. (6) lit. a) - d),
precum �i înc�lcarea de c�tre furnizorii consumabilelor
destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a
dispozi�iilor art. 4 alin. (8);
  h^1) nerespectarea de c�tre utilizatorii aparatelor de
marcat electronice fiscale a obliga�iilor prev�zute la art. 4
alin. (6) lit. e);
  i) înc�lcarea de c�tre distribuitorii autoriza�i �i de c�tre
unit��ile acreditate de ace�tia a dispozi�iilor art. 4 alin. (7);
  j) nerespectarea obliga�iilor ce revin distribuitorilor
autoriza�i, prin unit��ile de service acreditate, de a instala
aparatul de marcat electronic fiscal nou �i de a înlocui
memoria fiscal� defect� ori a c�rei capacitate de stocare a
fost epuizat�, în termenul prev�zut la art. 5 alin. (5);
  k) nerespectarea de c�tre distribuitorii autoriza�i care
înceteaz� activitatea de comercializare a aparatelor de
marcat electronice fiscale, precum �i de cei c�rora li s-a
retras avizul de distribu�ie �i utilizare a aparatelor de marcat
electronice fiscale a obliga�iilor ce le revin potrivit prezentei
ordonan�e de urgen��, pentru aparatele livrate;
    l) nerespectarea obliga�iei de a p�stra �i arhiva rola jurnal,
raportul fiscal de închidere zilnic� �i registrul special
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raportul fiscal de închidere zilnic� �i registrul special prev�zut la art.
1 alin. (8), cu excep�ia activit��ii de transport în regim de taxi unde
nu se utilizeaz� registrul special;
    p) nerespectarea obliga�iei de a p�stra, de a completa �i de a
actualiza cartea de interven�ii prev�zut� la art. 5 alin. (3), dosarul
de asisten�� tehnic� prev�zut la art. 5 alin. (12);
   q) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (8);
    r) nerespectarea obliga�iei de a p�stra �i arhiva memoria fiscal�,
precum �i dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în
condi�ii care s� permit� citirea acestora de c�tre organul fiscal
competent;
   s) comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale
definite la art. 3 alin. (1) �i (2), care nu sunt sigilate potrivit
dispozi�iilor art. 3 alin. (6);
     �) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2);
      t) comercializarea de c�tre distribuitorii autoriza�i a aparatelor
de marcat electronice fiscale cu o alt� configura�ie �i un alt
domeniu de utilizare decât cele prev�zute în autoriza�ia de
distribu�ie;
    �) comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale dup�
retragerea dreptului de distribu�ie ob�inut de distribuitorul autorizat
în baza autoriza�iei;
  u) nerespectarea de c�tre utilizatorii aparatelor de marcat
electronice fiscale a dispozi�iilor art. 4 alin. (12) lit. e ) sau f);
  v) refuzul utilizatorului de a permite accesul tehnicianului de
service în unitate pentru efectuarea verific�rilor la solicitarea �i în
prezen�a organelor de control asupra aparatelor de marcat
electronice fiscale;
    w) nerespectarea de c�tre utilizatori a obliga�iei prev�zute la art.
4 alin. (12) lit. h);
   x) nerespectarea obliga�iei distribuitorilor autoriza�i prev�zute la
art. 5 alin. (6) de a da curs solicit�rii organelor cu competen�� în
domeniul controlului în vederea citirii datelor din memoria fiscal� a
aparatelor de marcat electronice fiscale sau din dispozitivul de
memorare a aparatelor pentru realizarea activit��ii de control;
    y) nerespectarea de c�tre distribuitorii autoriza�i, a obliga�iei de a
pune la dispozi�ia organului fiscal programele de citire electronic� a
memoriei fiscale, programele de citire �i verificare a jurnalului

prev�zut la art. 1 alin. (4), cu excep�ia activit��ii de transport
în regim de taxi;

    m) nerespectarea obliga�iei de a p�stra, de a completa �i
de a actualiza cartea de interven�ii prev�zut� la art. 5 alin.
(3), precum �i nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (4);

   n) nerespectarea obliga�iei de a preda spre p�strare �i
arhivare memoria fiscal�, conform prevederilor art. 4 alin.
(5);
 
   o) comercializarea de aparate de marcat electronice
fiscale care nu sunt sigilate potrivit dispozi�iilor art. 3 alin. (5),
nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2), precum �i
nerespectarea prevederilor normelor prev�zute la art. 15.
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11 Articolul 11 se modific� :
    "ART. 11
    (1) Contraven�iile prev�zute la art. 10 se sanc�ioneaz� cu
amend� aplicat� operatorilor economici, dup� cum urmeaz�:
      a) cele prev�zute la art. 10 lit. f), h), i), s), �), t), �), v), aa) �i gg),
cu amend� de la 2.000 lei la 4.000 lei, precum �i cu:
  (i) confiscarea sumelor care nu pot fi justificate, pentru
contraven�ia prev�zut� la lit. gg);
    (ii) confiscarea veniturilor ob�inute, pentru contraven�ia prev�zut�
la lit. �);

ART. 11
    (1) Amenzile pentru contraven�iile prev�zute la art. 10 se
aplic� operatorilor economici, cu excep�ia celor prev�zute la
art. 10 lit. d), astfel:
   a) faptele prev�zute la art. 10 lit. c), e), g) �i o) se
sanc�ioneaz� cu amend� de la 2.000 lei la 4.000 lei;
    b) faptele prev�zute la art. 10 lit. a), b), h^1), i), j), l) �i m)
se sanc�ioneaz� cu amend� de la 8.000 lei la 10.000 lei;
   c) faptele prev�zute la art. 10 lit. h), k) �i n) se
sanc�ioneaz� cu amend� de la 40.000 lei la 60.000 lei.

electronic, precum �i instruc�iunile de utilizare, pentru aparatele
definite la art. 3 alin. (2);
    z) nerespectarea de c�tre distribuitorii autoriza�i, precum �i de
c�tre unit��ile din re�eaua acestora acreditate pentru a efectua
service a prevederilor art. 5 alin. (8);
    aa) comercializarea de c�tre distribuitorii autoriza�i, sau de c�tre
unit��ile din re�eaua acestora acreditate pentru comercializare a
aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1),
dup� data de 1 ianuarie 2016;
   bb) nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind
tranzac�iile efectuate de la ultima închidere zilnic� pân� în
momentul �tergerii memoriei operative pentru aparatele de marcat
electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1);
    cc) nerespectarea de c�tre utilizatorii aparatelor de marcat
electronice fiscale a termenelor prev�zute de lege, de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2);
    dd) continuarea livr�rii de bunuri sau prest�rii de servicii dup�
suspendarea activit��ii operatorului economic în punctul de lucru;
    ee) înc�lcarea de c�tre operatorii economici a dispozi�iilor
prev�zute la art. 1 alin. (9);
    ff) nerespectarea de c�tre utilizatorii aparatelor de marcat
electronice fiscale a dispozi�iilor prev�zute la art. 3^1 alin. (4);
    gg) de�inerea la punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare
a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele
înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice
fiscale, în registrul special sau prin chitan�e."
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12  Articolul 12 se modific�:
    "ART. 12
 (1) Controlul func�ion�rii �i utiliz�rii aparatelor de marcat
electronice fiscale, constatarea contraven�iilor, precum �i aplicarea
sanc�iunilor se fac de c�tre structurile din cadrul Ministerului
Finan�elor Publice, Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� �i
organele sale subordonate, stabilite prin ordin al ministrului
finan�elor publice, respectiv al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de
Administrare Fiscal�, precum �i de c�tre structurile competente din

ART. 12

 (1) Constatarea contraven�iilor, precum �i aplicarea
sanc�iunilor se fac de c�tre organele de specialitate din
Ministerul Finan�elor Publice �i din unit��ile sale teritoriale,
precum �i de c�tre comisarii G�rzii Financiare.

    b) cele prev�zute la art. 10 lit. a), l), m), o), p), q), u), w), x), y),
z), bb), cc), ee) �i ff), cu amend� de la 8.000 lei la 10.000 lei,
precum �i cu:
    (i) confiscarea veniturilor ob�inute, pentru contraven�ia prev�zut�
la lit. a);
    (ii) suspendarea activit��ii operatorului economic în punctul de
lucru, de la o lun� la 3 luni, în func�ie de gravitatea faptelor, pentru
contraven�ia prev�zut� la lit. cc);
    c) cele prev�zute la art. 10 lit. j), k), n) �i r), cu amend� de la
40.000 lei la 60.000 lei;
    d) cele prev�zute la art. 10 lit. b), c), d), e) �i dd), cu amend� de
la 10.000 lei la 15.000 lei, precum �i cu:
    (i) confiscarea sumelor încasate, pentru contraven�ia prev�zut�
la lit. dd);
    (ii) suspendarea activit��ii operatorului economic în punctul de
lucru, de la o lun� la 3 luni, în func�ie de gravitatea faptelor, pentru
contraven�iile prev�zute la lit. b), c), d) �i e).
    (2) Contraven�ia prev�zut� la art. 10 lit. g) se sanc�ioneaz� cu
amend� de la 800 lei la 1.500 lei, care se aplic� persoanelor fizice.
     (3) Pe durata de suspendare a activit��ii, unitatea este sigilat�
de echipa de control constituit� potrivit legii. Concomitent cu
sigilarea unit��ii, se afi�eaz� la loc vizibil un anun� cu privire la
aceast� situa�ie. Anun�ul va fi scris cu litere de tipar având
în�l�imea minim� de 10 cm. Procedura de aplicare a acestei
prevederi se aprob� prin ordin al ministrului finan�elor publice, pân�
la data de 1 martie 2015.
    (4) Sumele confiscate potrivit prevederilor prezentei ordonan�e
de urgen�� se fac venit la bugetul de stat."
  

    (2) Contraven�iile prev�zute la art. 10 lit. d), aplicabile
persoanelor fizice, se sanc�ioneaz� cu amend� de la 800 lei
la 1.500 lei.
    (3) Sumele g�site la punctele de vânzare a bunurilor sau
de prestare a serviciilor apar�inând operatorilor economici
prev�zu�i la art. 1 alin. (1), care nu pot fi justificate prin
datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat
electronice fiscale, în registrul special, men�ionat la art. 1
alin. (4), ori prin facturi fiscale, dup� caz, sunt considerate
f�r� provenien�� �i se confisc�, f�cându-se venit la bugetul
de stat. De asemenea, se confisc� sumele încasate din
livrarea de bunuri ori prestarea de servicii dup� suspendarea
activit��ii operatorilor economici, potrivit art. 14.
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13 Articolul 13 se modific�:
    "ART. 13
   (1) În cazul repet�rii faptei prev�zute la art. 10 lit. m), odat� cu
aplicarea amenzii contraven�ionale organele de control propun
comisiei retragerea autoriza�iei de distribu�ie pentru respectivul
tip/model de aparat de marcat electronic fiscal, în cazul
distribuitorului autorizat, iar în cazul unit��ii acreditate în re�eaua
acestuia, excluderea unit��ii din re�eaua de service pentru
respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal.

ART. 13

    (1) În cazul repet�rii faptei prev�zute la art. 10 lit. j), o
dat� cu aplicarea amenzii contraven�ionale organele de
control vor propune comisiei prev�zute la art. 5 alin. (1) �i
retragerea avizului eliberat distribuitorului pentru distribu�ia �i
comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale.
 (2) Înc�lcarea dispozi�iilor art. 10 lit. a), referitoare la
comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale

cadrul Inspectoratului General al Poli�ei Române �i organele sale
subordonate.
  (2) Împotriva proceselor-verbale de constatare a contraven�iei �i
de aplicare a sanc�iunii se poate face plângere în condi�iile
prev�zute de Ordonan�a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven�iilor, aprobat� cu modific�ri �i complet�ri prin
Legea nr. 180/2002, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.

    (3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore
de la data încheierii procesului-verbal ori, dup� caz, de la data
comunic�rii acestuia, jum�tate din minimul amenzii prev�zute la
art. 11 alin. (1) lit. d), agentul constatator f�când men�iune despre
aceast� posibilitate în procesul-verbal.
    (4) Prin derogare de la art. 32 alin. (3) din Ordonan�a Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven�iilor, aprobat� cu
modific�ri �i complet�ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare, plângerea nu suspend� executarea în cazul
sanc�iunilor contraven�ionale prev�zute la art. 10 lit. b), c), d), e) �i
cc).
    (5) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonan�a
Guvernului nr. 2/2001, aprobat� cu modific�ri �i complet�ri prin
Legea nr. 180/2002, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,
avertismentul ca sanc�iune contraven�ional� principal� nu se aplic�
în cazul contraven�iilor prev�zute la art. 10 lit. b), c), d), e) �i dd).
    (6) În m�sura în care prezenta ordonan�� de urgen�� nu prevede
altfel, contraven�iilor prev�zute la art. 10 le sunt aplicabile
dispozi�iile Ordonan�ei Guvernului nr. 2/2001, aprobat� cu
modific�ri �i complet�ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare."
    

  (2) Împotriva proceselor-verbale de constatare a
contraven�iei �i de aplicare a sanc�iunii se poate face
plângere în condi�iile prev�zute de Ordonan�a Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contraven�iilor, aprobat� cu
modific�ri �i complet�ri prin Legea nr. 180/2002, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare.
  (3) Prevederile prezentei ordonan�e de urgen�� se
completeaz� cu dispozi�iile Ordonan�ei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contraven�iilor).
------------
 *) Ordonan�a Guvernului nr. 2/2001 a fost aprobat� cu
modific�ri �i complet�ri prin Legea nr. 180/2002, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare.
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14  Articolul 14 se abrog�.ART. 14
  (1) Neîndeplinirea obliga�iei operatorilor economici
prev�zu�i la art. 1 de a se dota cu aparate de marcat
electronice fiscale la termenele prev�zute la art. 6 atrage �i
suspendarea activit��ii unit��ii pân� la momentul înl�tur�rii
cauzelor care au generat aceasta.
  (2) Nerespectarea de c�tre operatorii economici a
prevederilor art. 10 lit. b), referitoare la neutilizarea
aparatelor de marcat electronice fiscale, neemiterea
bonurilor fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile
prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioar� celei
reale �i nereintroducerea datelor înscrise pe rola-jurnal
privind tranzac�iile efectuate de la ultima închidere zilnic�
pân� în momentul �tergerii memoriei operative, atrage �i
suspendarea activit��ii unit��ii pe o perioad� de 3 luni.

   (2) În cazul constat�rii nerespect�rii dispozi�iilor art. 5 alin. (8),
organele de control propun comisiei retragerea dreptului de
distribu�ie pentru respectivul tip/model de aparat de marcat
electronic fiscal, în cazul distribuitorului autorizat, iar în cazul
unit��ii acreditate în re�eaua acestuia, excluderea unit��ii din
re�eaua de comercializare �i/sau service pentru respectivul
tip/model de aparat de marcat electronic fiscal.
  (3) Prin retragerea dreptului de distribu�ie pentru respectivul
tip/model de aparat de marcat electronic fiscal se în�elege
modificarea autoriza�iei prev�zute la art. 5 alin. (2).
   (4) Prin excluderea unit��ii din re�eaua de comercializare �i/sau
service pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic
fiscal se în�elege modificarea listei unit��ilor acreditate pentru
comercializarea �i/sau service-ul respectivelor aparate."
     

neavizate de comisia prev�zut� la art. 5 alin. (1), atrage �i
confiscarea încas�rilor ob�inute de operatorul economic din
aceast� activitate, sumele f�cându-se venit la bugetul de
stat.

ART. II
(1) Începând cu data de 1 octombrie 2015, Comisia autorizeaz� numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale

definite la art. 3 alin. (2) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 28/1999 privind obliga�ia operatorilor economici de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2016, se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin.
(1) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 28/1999, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.
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 (3) Începând cu data de 1 aprilie 2016, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, potrivit dispozi�iilor legale, au
obliga�ia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 28/1999, republicat�, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare.

(4) Începând cu data de 1 iulie 2016, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, potrivit dispozi�iilor legale, au
obliga�ia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 28/1999, republicat�, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare.
 (5) Începând cu data de 1 noiembrie 2016, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispozi�iilor legale, au
obliga�ia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 28/1999, republicat�, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare.

(6) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 28/1999,
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pot comercializa aparatele scoase din uz c�tre distribuitori autoriza�i sau c�tre
operatori economici care sunt direct implica�i în colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea �i eliminarea nepoluant� a de�eurilor de
echipamente electrice �i electronice, cu condi�ia p�str�rii �i arhiv�rii memoriilor fiscale pe perioada prev�zut� de Ordonan�a de urgen�� a
Guvernului nr. 28/1999, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.

(7) Ordinul comun al ministrului finan�elor publice �i al ministrului pentru societatea informa�ional�, prev�zut la art. 5 alin. (11) din
Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 28/1999, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se aprob� pân� la data de 31 august
2015.

(8) Dispozi�iile art. 5 alin. (10) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 28/1999, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare, se aplic� începând cu data de 31 august 2015.

(9) Modelul autoriza�iei prev�zute la art. 5 alin. (2) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 28/1999, republicat�, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare, se aprob� prin ordin al ministrului finan�elor publice pân� la data de 1 februarie 2015.

(10) Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 28/1999,
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de
marcat electronic fiscal prev�zut la art. 5 alin. (9) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 28/1999, republicat�, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare, se elibereaz� în conformitate cu prevederile Hot�rârii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 28/1999, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.

(11) Informa�iile con�inute în registrul prev�zut la art. 3^1 alin. (1) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 28/1999, republicat�, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i metodologia �i procedura de înregistrare a acestora se aprob� prin ordin al pre�edintelui
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, pân� la data de 31 august 2015.
ART. III
    În termen de 240 de zile de la data intr�rii în vigoare a prezentei ordonan�e de urgen��, Ministerul Finan�elor Publice modific� �i
completeaz� în mod corespunz�tor prevederile normelor metodologice de aplicare a Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 28/1999
privind obliga�ia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 479/2003,
republicat�, cu modific�rile ulterioare.
ART. IV
    Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 28/1999 privind obliga�ia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice
fiscale, republicat� în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i
cu cele aduse prin prezenta ordonan�� de urgen��, se va republica dup� aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nou�
numerotare.
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ART. V
Dispozi�iile referitoare la stabilirea �i sanc�ionarea contraven�iilor intr� în vigoare la 10 zile de la data intr�rii în vigoare a prezentei

ordonan�e de urgen��.
                                                                          

 *OUG nr. 91/2014 pentru modificarea �i completarea OUGnr. 28/1999 privind obliga�ia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale

 Ordonan�a a fost publicat� în Monitorul Oficial nr. 966 din 30 decembrie 2014.

DGRFP Brasov - Serviciul Servicii pentru Contribuabili                                                   Material publicat la data de 01.04.2015
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