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Conectarea caselor de marcat la sistemul informatic ANAF 
 

 
Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic naţional de 

supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al ANAF este prevăzută de Ordinul presedintelui ANAF nr. 
435/2021.  
 

 Conectarea se realizează pe categorii de contribuabili, începând cu data de 31.03.2021, cu 
respectarea următoarelor termene: 

       a) până la data de 30.06.2021, operatorii economici încadraţi în categoria marilor contribuabili; 
       b) până la data de 30.11.2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii şi mici; 
       c) operatorii economici care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 
1.12.2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal. 
     

    Operatorii economici care utilizează AMEF instalate în zone nedeservite de reţele de comunicaţii 
electronice au obligaţia completării şi transmiterii unei declaratii, cu respectarea următoarelor 
termene: 

         a) operatorii economici încadraţi în categoria marilor contribuabili, până la data de 30.06.2021; 
         b) operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii şi mici, până la data de 30.11.2021; 
         c) operatorii economici care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 
1.12.2021, în termen de două zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal. 
     Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală în secţiunea Descărcare Declaraţii şi se depune în format PDF, cu fişier 
XML ataşat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare. 
 

  Procedura de conectare 
  

 Operatorii economici care utilizează AMEF instalate în zone deservite de reţele de comunicaţii 
electronice au obligaţia trecerii aparatelor din regimul de funcţionare cu profil 0 la regimul de 
funcţionare cu profil 1. 
În vederea verificării realizării conectării la distanţă a aparatului de marcat electronic fiscal, după 

trecerea acestuia din regimul de funcţionare cu profil 0 la regimul de funcţionare cu profil 1, tehnicianul de 
service al distribuitorului autorizat sau al unităţii de service acreditate care a efectuat operaţiunea are 
obligaţia de a transmite către sistemul informatic un raport fiscal "Z" de închidere zilnică. 
  Dacă raportul a fost transmis cu succes, tehnicianul de service ataşează raportul fiscal "Z" de 
închidere zilnică la cartea de intervenţii a aparatului de marcat electronic fiscal. Acesta reprezintă pentru 
operatorul economic dovada realizării conectării la distanţă a aparatului de marcat electronic fiscal. 
 

 AMEF care funcţionează în profilul 0 sunt aparatele de marcat electronice fiscale instalate în zone 
nedeservite de reţele de comunicaţii electronice. 

    Pentru aceste aparate, operatorii economici care au calitatea de utilizatori au obligaţia transmiterii 
datelor prin exportul pe un mediu de stocare extern într-unul sau mai multe fişiere XML semnate cu 
certificatul digital al acestora, care conţin datele aferente fiecărei zile fiscale încheiate. Fişierele se validează 
şi se ataşează la un PDF folosind aplicaţia pusă la dispoziţie pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală şi se depun la organul fiscal folosind mijloace de transmitere la distanţă. 
 
   
  


