
PATRONATUL CASELOR DE MARCAT

DIN ROMANIA

Noile case de marcat



Ordonanţa de urgenţă nr. 

91/2014 

� pentru modificarea şi 

completarea OUG nr. 28/1999 

privind obligaţia operatorilor 

economici de a utiliza a.m.e.f.



� 3.1 
� În sensul dispoziţiilor

art. 1 alin. (1), a.m.e.f. 
sunt: casele de 
marcat, precum şi
alte sisteme ce includ
dispozitive cu funcţii
de case de marcat, 
care înglobează
constructiv un modul
fiscal, prin 
intermediul căruia
controlează memoria
fiscală, dispozitivul
de imprimare şi
afişajul client.

� 3.2.
� A.m.e.f. sunt considerate şi casele

de marcat electronice fiscale şi
alte sisteme ce includ dispozitive
cu funcţii de case de marcat, 
echipate cu dispozitiv de 
memorare a jurnalului electronic, 
care înglobează constructiv un 
modul fiscal, prin intermediul
căruia controlează memoria
fiscală, dispozitivul de 
imprimare, dispozitivul de 
memorare, afişajul client, 
dispozitivul de salvare externă şi
dispozitivul de comunicaţie
externă care permite integrarea
într-un sistem informatic



3.2. : A.m.e.f. noi

� dispozitivul de memorare

� dispozitivul de salvare externă şi

� dispozitivul de comunicaţie
externă care permite integrarea
într-un sistem informatic



1 aprilie 2016

�Noile case de marcat

� (1) Începând cu data de 1 aprilie 2016, Comisia 
autorizează numai distribuitori pentru aparatele 
de marcat electronice fiscale definite la art. 3 
alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 28/1999 …



1 iulie 2016

�Vechile CM nu se mai vand

� (2) Începând cu data de 1 iulie 2016, se interzice 
comercializarea aparatelor de marcat electronice 
fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 28/1999



1 octombrie 2016

mari contribuabili

� (3) Începând cu data de 1 octombrie 2016, operatorii economici 
care au calitatea de mari contribuabili, potrivit dispoziţiilor legale, 
au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 
alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999,



1 ianuarie 2017

contribuabili mijlocii

� (4) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, operatorii 
economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, 
potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza 
numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999



1 mai 2017

contribuabili mici

� (5) Începând cu data de 1 mai 2017, operatorii economici 
care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispoziţiilor 
legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat
definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999



1 august 2017

� Publica Norme de conectare
la server national

� 5) Pentru realizarea operaţiunii de supraveghere şi 
monitorizare a aparatelor de marcat electronice fiscale 
ANAF emite, până la data de 1 august 2017, norme 
metodologice privind procedura de conectare a a.m.e.f. la 
un sistem informatic naţional de supraveghere şi 
monitorizare a datelor fiscale."



Alte noutati/ 1 

� Art. 1. –(8). Până la repunerea în funcţiune

a a.m.e.f., operatorii economici utilizatori

sunt obligaţi să înregistreze într-un registru

special, întocmit în acest sens, toate

operaţiunile efectuate şi să emită chitanţe, 

în condiţiile legii, pentru respectivele
operaţiuni şi facturi, la cererea clientului. 

� …nu se aplică la transport în regim de taxi.



Art. 1. –(8)

Registrul special 

…şi să emită chitanţe…



Alte noutati/2 

� Art. 12. –

� (1) Controlul funcţionării şi utilizării aparatelor de 
marcat electronice fiscale, constatarea 
contravenţiilor, precum şi aplicarea sancţiunilor se 
fac de către structurile din cadrul Ministerului 
Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală şi organele sale subordonate, 
stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, 
respectiv al preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, precum şi de către structurile 
competente din cadrul Inspectoratului General al 
Poliţei Române şi organele sale subordonate.



Alte noutati/ 2 

Controlul :

� Ministerul Finanţelor Publice, 

� ANAF

� structurile competente din cadrul 
Inspectoratului General al Poliţei 

Române şi organele sale subordonate.



Alte noutati/ 3

� Arhivare memoria fiscala

10 ani



Alte noutati/ 4

� OUG 8/2015 -Art. 1 alin. 8.1: 

� “In cazul prevazut la alin. (8), operatorii economici

utilizatori au obligatia sa notifice imediat

distribuitorul autorizat sau unitatea de service 

acreditata, astfel incat utilizatorul sa poata sa

faca dovada comunicarii notificarii la distribuitorul

autorizat sau unitatea de service acreditata, in 

fata organelor de control … Notificarea efectuata

in alt mod decat cel stabilit de partile contractante

nu este valabila”)



Alte noutati/ 4

� …astfel incat utilizatorul sa poata sa

faca dovada comunicarii notificarii la 

distribuitorul autorizat sau unitatea de 

service acreditata, in fata organelor de 

control … Notificarea efectuata in alt 

mod decat cel stabilit de partile

contractante nu este valabila”



Amenda



Recomandare

�Nu asteptati 1 mai 2017



Informatii actualizate

� www.patronatcasedemarcat.ro

� Str. Egalitatii, nr. 24

� Tel. 0722367332



�Va multumesc !


