ACTE NECESARE OBTINERE NUMAR DE ORDINE IN VEDEREA FISCALIZARII CASEI
DE MARCAT

1.Cerere - 2 exemplare
2.Declaratie pe proprie raspundere ca veti folosi casa de marcat in punctul de lucru respectiv
3.Factura fiscala - copie
4.Chitanta - copie
5.Aviz de distributie - copie
6.Proces verbal de sigilare - copie
7.Garantie - copie
8.CUI - copie
9.CIF(RO) - copie, daca firma este platitoare de TVA
10.Certificat constatator punct de lucru (Mentiune+Rezolutie).
11.Dovada spatiu (contract inchiriere, comodat, etc.).
12.Buletin delegat - copie
13.Imputernicire

CERERE
de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice
fiscale, instalate în judeţ/municipiul Bucureşti, sau a numărului unic de identificare din aplicația
informatică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
I. Date de identificare a societăţii solicitante:
C.I.F. :
Denumire :
Adresă :
II. Date de identificare a reprezentantului legal :
C.I.F. :
Nume/Denumire :
Adresă :
BI/CI seria............Nr....................eliberat(ă) la data de............................de..............................................
in calitate de
III. Date referitoare la aparatele de marcat electronice fiscale achiziţionate:
Nr. crt.

Tip

Model

Configuraţie

Serie

Aviz/Autorizaţiei de
distribuţie
Număr
Data

Prin prezenta solicităm atribuirea numărului de ordine din Registrul de evidenţă a aparatelor
de marcat electronice fiscale instalate în judeţ/municipiul Bucureşti, sau a numărului unic de
identificare din aplicația informatică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru
fiecare aparat achiziţionat, în vederea instalării şi fiscalizării acestuia.
Conducătorul societăţii solicitante,
.......................
(semnătura şi ştampila)

DECLARATIE
I. Date de identificare a societăţii solicitante:
C.I.F. :
Denumire :
Adresă :
II. Date de identificare a reprezentantului legal :
C.I.F. :
Nume/Denumire :
Adresă :
BI/CI seria............Nr....................eliberat(ă) la data de............................de..............................................
in calitate de*
*In calitate de................................cunoscand prevederile codului penal declar pe propria raspundere,
ca aparatele de marcat electronice fiscale achizitionate la data de.........................in numar de..........., avand
elementele de identificare prezentate in sectiunea III vor fi instalate conform declaratiilor de mai jos.
III. Date referitoare la aparatele de marcat electronice fiscale achiziţionate:
Nr.
crt.

Tip

Model

Configuraţie

Serie

Aviz/Autorizaţiei
de distribuţie
Număr
Data

Nr.telefon:
Conducătorul societăţii solicitante,
.......................
(semnătura şi ştampila)

Locul Instalarii

