
                                         
                                         Referat de aprobare 
 
a proiectului de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală  
pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea opțiunii de utilizare, de către 
operatorii economici nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO 
e-Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale 
formularului (083) „Opțiune privind utilizarea, de către operatorii economici 
nerezidenți, a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura”. 
 

Prin 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, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.960 din data de 7 octombrie 2021, a fost reglementată 

implementarea unui sistem cu privire la facturile emise, transmise şi primite într-un 

format electronic, care să permită prelucrarea lor electronică și automată. 

Potrivit prevederilor art.13 din această ordonanță de urgență, operatorii economici 

nerezidenți pot opta pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică 

RO e-Factura în relația comercială B2B sau în relația B2G, potrivit procedurii stabilite 

prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, emis în termen 

de 15 zile de la data publicării ordonanței de urgență în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

De asemenea, din cuprinsul dispozițiilor art.10 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.120/2021 rezultă că,în relația comercială B2B emitentul facturii 

electronice care optează pentru transmiterea acesteia către destinatar utilizând 

sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, este obligat să fie 

înregistrat în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului 

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

Având în vedere aceste dispoziții legale, este necesară elaborarea unei proceduri 

privind exercitarea opțiunii de utilizare, de către operatorii economici nerezidenți, a 

sistemului național privind factura electronică RO e-Factura în relația comercială B2B 

sau în relația B2G, precum și aprobarea unui formular prin care operatorii economici 

nerezidenți să-și poată exercita opțiunea privind utilizarea acestui sistem. 

 

 

 


