NORME METODOLOGICE
Pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale
REPUBLICARE a HG 479/2003 si a modificarilor din ian. 2005 in MO nr. 348 din 25
aprilie 2005
Art
106
(2) Distribuitorii autorizati sunt obligati ca, prin intermediul propriilor tehnicieni de service
sau al unitatilor de service acreditate, sa asigure:
a) interventia prompta si gratuita, la solicitarea organelor de control;
b) instalarea aparatului nou si repunerea in functiune a aparatului defect ca urmare a
defectarii memoriei fiscale, in termen de 72 de ore de la solicitarea utilizatorului;
c) instruirea utilizatorului, completarea cArtii de interventii a aparatului si semnarea
declaratiilor de instalare;
d) efectuarea a cel putin o verificare anuala a aparatelor de marcat electronice fiscale si
indeplinirea oricaror alte obligatii ce revin unitatilor de service potrivit ordonantei de si
prezentelor norme metodologice.
Art
107
(1) Operatiile prevazute la Art 106 alin. (2) lit. b) - d) se fac gratuit in perioada de garantie,
iar in perioada de postgarantie contra cost, pe baza de contract incheiat de utilizator cu
unitatea de service acreditata.
(2) Pentru semnarea contractului de service utilizatorii pot opta pentru oricare dintre unitatile
de service incluse in reteaua distribuitorului autorizat, cu urmatoarele conditii:
a) notificarea distribuitorului autorizat asupra optiunii;
b) unitatea de service pentru care se opteaza sa fie acreditata sa efectueze service in judetul
sau in municipiul Bucuresti, unde este instalat aparatul.
(3) Distribuitorii autorizati pot comercializa aparatele de marcat electronice fiscale pentru
care au obtinut avizul comisiei pe tot teritoriul tarii, cu respectarea conditiei prevazute la Art
79 alin. (1) lit. d), iar cei care dispun de tehnicieni de service proprii sunt autorizati sa
efectueze operatiuni de service la toate aparatele livrate utilizatorilor, direct sau prin
intermediul unitatilor acreditate de acestia, indiferent de judetele in care sunt instalate
aparatele.
(4) Refuzul expres sau tacit al utilizatorului de a incheia contracte de service pentru
perioada de postgarantie echivaleaza cu renuntarea voluntara la utilizarea acelui aparat de marcat
electronic fiscal si adoptarea deciziei de a achizitiona un alt tip de aparat.
(5) In cazul in care organele de specialitate prevazute la Art 12 alin. (1) din ordonanta de urgenta
constata neutilizarea aparatului de marcat electronic fiscal ca urmare a defectarii si nerepunerii in
functiune a acestuia datorita inexistentei unui contract valabil de service pentru perioada de
postgarantie incheiat in conditiile mentionate la alin. (2), acestea vor aplica agentului economic
in cauza amenda contraventionala prevazuta la Art 11 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta

