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FORMULAR PENTRU ÎNREGISTRAREA UNOR SCHIMBĂRI PRIVIND STAREA/SITUAȚIA APARATELOR DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE (AMEF)
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 (Anexa 2 D la Metodologia și procedura de înregistrare a AMEF în etapa preoperaționalizare a Registrului)
Calcul
  I. Distribuitorul autorizat sau unitatea acreditată pentru comercializare 
Calcul
 A. Date de identificare
Calcul
 B. Date de contact
Calcul
II. Persoana desemnată să transmită informații și/sau să efectueze înregistrări privind AMEF-urile
 A. Date de identificare
Calcul
 B. Date de contact
Calcul
  C. Calitate
Calcul
         Sub sancţiunile aplicate faptei de fals  în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
  III. Date de identificare  AMEF
Calcul
 (unicitate AMEF dupa NUI sau dupa (seria initiala+aviz ICI)  la VALIDARE)
Calcul
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  IV. Date referitoare la starea AMEF            ( la IV. se completeaza A sau B)
Calcul
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  V. Date privind schimbările intervenite în situația AMEF 
           (V. se completeaza exclusiv de catre operatorii economici care au calitatea de  distribuitor autorizat)
Calcul
  A. Factor generator
Calcul
  B. Documentul întocmit  (daca s-a bifat factor generator)
Calcul
 C. Entitatea în patrimoniul căreia intră AMEF-ul   (daca s-a bifat factor generator)
Calcul
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  VI. Date privind livrarea/ achizitia AMEF-ului          
Calcul
Daca selectati "Achizitie de la utilizator", trebuie sa inscrieti CIF-ul si denumirea operatorului economic pentru care a fost emis certificatul de atribuire NUI.
  A. Operatiunea
Calcul
  B.Corectie livrare/ achizitie
Calcul
  C. Factura
Calcul
  D. Operatorul economic către care se livrează /de la care se achiziționează AMEF-ul
Calcul
1.
( 0 car.)
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