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O P Ț I U N E 
privind utilizarea, de către operatorii economici nerezidenți, a 

sistemului național privind factura electronică RO e-Factura 
 

A   

083 
 

Anexa nr.2 

 

 

II. Date privind adresa din România pentru corespondență (opțional) 

Judeţ  Localitate  Sector  

Strada  Număr  Bloc  Scara  

I. Date de identificare a operatorului economic 

I.a. Operator economic -persoană juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică   

1. Număr de evidență             

2. Denumire  

3.Forma juridică   

4. Data înființării (zz/ll/aaaa)   /   /     

5. Date privind adresa sediului social 

Ţara de rezidenţă  Localitate  

Adresa completă   

Telefon  Fax  E-mail  

Cod de identificare fiscală din țara de rezidenţă  

 

I.b. Operator economic - persoană fizică  

1. Număr de evidență            

2.1.Nume  2.2. Prenume  

3.Data nașterii (zz//ll/aaaa):   /   /     

4. Locul nașterii: 4.1.Localitatea  4.2. Țara  

5. Domiciliul actual 

Unitate administrativ-teritorială  Localitate  

Strada  Nr.  Bloc  Sc.  

Et.  Ap.  Detalii adresă  

Cod poştal  Ţara  

6.1. Telefon  6.2. Fax  6.3. E-mail  

7. Act de identitate 

Tip act de identitate  Serie  Număr  

Emis de  Data emiterii   /   /     

Valabil până la data:   /   /     

8. Cod de identificare fiscală din țara de rezidenţă  
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Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise 

 în acest formular sunt corecte şi complete 

IV. Opțiune privind utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura 
Potrivit dispozițiilor art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2021 privind administrarea, funcționarea și 

implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru 

completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea 

autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în 

România, precum și supravegherea pieței pentru acestea, optez pentru utilizarea sistemului național privind factura 

electronică RO e-Factura: 

 

În relații comerciale B2B (cu alți operatori economici)  

În acest scop, solicit înscrierea în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului național 

privind factura electronică (Registrul RO e-Factura) 

 

   În relații B2G (cu autorități contractante, respectiv entități contractante) 

 

  

 

 

  

V. Renunțare la opțiunea privind utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura în relația 

comercială B2B și la solicitarea de înregistrare în Registrul operatorilor economici care au optat pentru utilizarea 

sistemului național privind factura electronică (Registrul RO e-Factura) 

 

 

Solicitarea de înregistrare în Registrul RO e-Factura a fost exercitată prin formularul (083) înregistrat cu nr................... din data 

de.............. 

 

  

  

Etaj  Ap.  Cod poştal  

Telefon  Fax  E-mail  

 

 

III. Reprezentare prin: 

Împuternicit  Reprezentant legal  

Nr. document  Dată document   /   /     

Date de identificare 

Cod de identificare fiscală              

Denumire/Nume, prenume  

Domiciliu fiscal 

Judeţ  Localitate  Sector  

Strada  Nr.  Bloc  Sc.  

Et.  Ap.  Cod poştal  Țara  

Telefon  Fax  

E-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele persoanei care face declaraţia 
 

Funcția/Calitatea  
Semnătura  


