
Ce trebuie sa stii despre Noile Case de marcat cu jurnal electronic  
 

 
 

Termene 
 
    Noile termene până la care comercianţii din România pot          
implementa noile case de marcat cu jurnal electronic: 
- 01.09.2018 - operatorii economici care au calitatea de contribuabili          
mari şi mijlocii. 
      - 01.11.2018 - operatorii economici care au calitatea de mici           
contribuabili. 
 
 

Obligaţii 
 

● Verificarea evidenţei caselor de marcat electronice fiscale se poate face pe site-ul ANAF,             
unde găsiţi de asemenea şi Lista distribuitorilor de case de marcat electronice autorizaţi –              
ataşată în acest email. 

● Aveţi obligaţia de a solicita eliberarea certificatului de atribuire a Numărului Unic de             
Identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale prin depunerea în format hârtie a             
Anexei 6 sau în format electronic a C801. (De această sarcină se ocupă Distribuitorul de la                
care achiziţionaţi casa de marcat). 

● Obligaţia intră în vigoare la 1 august 2018. Aşa cum reiese din OPANAF 627/2018              
fisierele XML, cu datele prevăzute de legislaţia în vigoare sunt exportate de pe aparatul de               
marcat electronic fiscal pe un mediu de stocare extern, sunt validate şi ataşate unui fişier pdf,                
care este semnat cu certificat digital calificat şi se comunică organului fiscal lunar, până la               
data de 20 a lunii pentru luna anterioară, prin mijloace electronice de transmitere la              
distanţă. 

 
 

Depunere Declaraţii 
 

Prin urmare, dacă v-aţi achiziţionat deja casă de marcat electronică, primele fişiere vor 
trebui depuse pentru luna august 2018, cu termen 20 septembrie, chiar dacă nu aţi avut activitate în 
august, tot se depune declaraţia de neutilizare a casei de marcat.  

Dacă în luna august, nu s-au utilizat casa de marcat, se depune declaraţia A4109- Declaraţie 
privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate. 

 
Sancţiuni 
 

A fost luată decizia nesancţionarii temporare, sancţiunile urmând a se aplica începând cu 1              
septembrie 2018 pentru contribuabilii mari sau mijlocii, respectiv cu data de 1 noiembrie 2018 pentru               
contribuabilii mici.  



 
Ce pași trebuie urmați pentru respectarea legislației? 
 

● Pasul 1: Achiziționarea unei case de marcat noi. 

● Pasul 2: Odată cu punerea în funcțiune a noii case de marcat, trebuie avut în vedere că toate                  
datele cu privire la dispozitiv și la tranzacțiile încheiate prin intermediul acesteia vor fi              
stocate pe un card de memorie prevăzut în interiorul aparatului. Toate datele înregistrate             
trebuie transmise către serverul ANAF în timp real.  

 Pe de altă parte, odată cu trecerea la casa de marcat electronică, apare obligația depunerii unei                
noi declarații lunare.  

  

● Pasul 3: Trebuie respectat termenul de aducere documente conform contractului cu EXPERT            
MIND SRL, acesta fiind între 01 și 07 ale fiecărei luni, întrucât termenul de depunere al                
declarației privind veniturile este 20 ale fiecărei luni. (Atenție! 20 ale lunii, nu 25 ale lunii).                 
Odată cu nerespectarea termenului de aducere documente până pe data de 7 ale fiecărei luni,               
se aplică penalizările menționate în contractul semnat. Neaducerea în timp a documentelor            
poate influența perioada de depunere/declarare a acestora. Mai mult, nedepunerea          
declarațiilor fiscale în termenele legale este considerată contravenție și se sancționează cu            
amenda. Conform Codului de Procedura Fiscală, cuantumul pornește de la 1.000 RON și             
poate ajunge la 14.000 RON. 

 


