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MINISTERUL FINANȚELOR
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare
Serviciul Asistență pentru Contribuabili

SistemulSistemul RoRo e-Facture-Facturăă

îînn relarelațțiaia B2GB2G (Business(Business toto Government)Government)

~aplicare~aplicare obligatorieobligatorie îîncepncepâândnd cucu datadata dede 11 iulieiulie 2022~2022~

CadrulCadrul legal:legal:

 OUGOUG nr.120/2021nr.120/2021,, aprobataprobatăă prinprin LegeaLegea nr.139/2022,nr.139/2022, reglementeazreglementeazăă sistemulsistemul
nanaţţionalional privindprivind facturafactura electronicelectronicăă RORO e-Factura,e-Factura, precumprecum şşii facturafactura
electronicelectronicăă lala nivelnivel nanaţţionalional

 ModificModificăăriri șșii completcompletăăriri aduseaduse prinprin OUGOUG nr.130/2021nr.130/2021 șșii prinprin LegeaLegea
nr.139/2022nr.139/2022

 OrdinulOrdinul MFMF nr.nr. 1.365/20211.365/2021 aprobaprobăă ProceduraProcedura dede utilizareutilizare şşii funcfuncţţionareionare aa
sistemuluisistemului nanaţţionalional privindprivind facturafactura electronicelectronicăă RORO e-Factura,e-Factura, precumprecum şşii dede
primireprimire şşii descdescăărcarercare aa facturiifacturii electroniceelectronice dede ccăătretre destinatariidestinatarii facturiifacturii
electroniceelectronice emiseemise îînn relarelaţţiaia B2GB2G îînn sistemulsistemul nanaţţionalional privindprivind facturafactura electronicelectronicăă
RORO e-Factura;e-Factura;

 OrdinulOrdinul MFMF nr.nr. 1.366/20211.366/2021 pentrupentru aprobareaaprobarea SpecificaSpecificaţţiiloriilor tehnicetehnice şşii dede
utilizareutilizare aa elementelorelementelor dede bazbazăă aleale facturiifacturii electroniceelectronice -- RO_CIUSRO_CIUS -- şşii aa
regulilorregulilor operaoperaţţionaleionale specificespecifice aplicabileaplicabile lala nivelnivel nanaţţionalional

CeCe esteeste facturafactura electronicelectronicăă??

FacturaFactura electronicelectronicăă (e-Factura)(e-Factura) esteeste facturafactura emisemisăă,, transmistransmisăă şşii primitprimităă
îîntr-unntr-un formatformat electronicelectronic structuratstructurat dede tiptip XML,XML, carecare permitepermite prelucrareaprelucrarea sasa
electronicelectronicăă şşii automatautomatăă

CeCe îînseamnnseamnăă relarelațțiaia B2G?B2G?

B2GB2G esteeste relarelaţţiaia rezultatrezultatăă dintr-odintr-o tranzactranzacţţieie îîntrentre unun operatoroperator economic,economic,
carecare areare calitateacalitatea dede contractantcontractant sausau subcontractant/subantreprenorsubcontractant/subantreprenor îînn
temeiultemeiul LegiiLegii nr.nr. 98/2016,98/2016, LegiiLegii nr.nr. 99/2016,99/2016, LegiiLegii nr.nr. 100/2016100/2016 șșii alal
OrdonanOrdonanţţeiei dede urgenurgenţăţă aa GuvernuluiGuvernului nr.nr. 114/2011114/2011 privindprivind atribuireaatribuirea anumitoranumitor
contractecontracte dede achiziachiziţţiiii publicepublice îînn domeniiledomeniile apapăărrăăriirii şşii securitsecurităţăţii,ii, aprobataprobatăă cucu
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modificmodificăăriri şşii completcompletăăriri prinprin LegeaLegea nr.nr. 195/2012,195/2012, şşii autoritautorităţăţii contractantecontractante
sausau entitentităţăţii contractantecontractante carecare primescprimesc şşii prelucreazprelucreazăă facturifacturi electronice;electronice;şşii
autoritautorităţăţii contractantecontractante sausau entitentităţăţii contractante.contractante. AcesteaAcestea trebuietrebuie ssăă fiefie
îînregistratenregistrate îînn RegistrulRegistrul entitentităţăţilorilor publice.publice.

RegistrulRegistrul entitentitățățilorilor publicepublice poatepoate fifi consultatconsultat pepe site-ulsite-ul www.mfinante.ro,www.mfinante.ro,
accesaccesâândnd link-ul:link-ul:

https://extranet.anaf.mfinante.gov.ro/anaf/extranet/EXECUTIEBUGETARA/alte_rapoartehttps://extranet.anaf.mfinante.gov.ro/anaf/extranet/EXECUTIEBUGETARA/alte_rapoarte

Este obligatorie e-Factura în relația B2G?

DA, începând cu data de 1 iulie 2022, operatorii economici stabiliţi în
România au obligaţia, în relaţia B2G, să emită facturi electronice şi să le
transmită prin sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.

Obligativitatea a fost introdusă prin Art.II din Legea nr.139/2022 de
aprobare a OUG nr.120/2021.

Este obligatorie înregistrarea furnizorului în Registrul RO e-Factura, prin
formularul 084?

Nu este obligatorie înregistrarea în Registrul RO e-Factură.

Registrul RO e-Factura este Registrul operatorilor care au optat pentru
utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, iar
opțiunea se exercită prin depunerea formularului 084’’Cerere privind
înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind
înregistrarea în Registrul RO e-Factura”(conform OPANAF 1713/2021).

Clarificări cu privire la obligația emiterii și transmiterii facturii electronice în
relația B2G în România -comunicat ANAF

DacDacăă facturafactura esteeste emisemisăă îînn cadrulcadrul uneiunei relarelațțiiii contractualecontractuale îînn temeiultemeiul
LegilorLegilor nr.nr. 98/2016,98/2016, nr.nr. 99/2016,99/2016, nr.nr. 100/2016100/2016șșii alal OUGOUG nr.nr. 114/2011114/2011 privindprivind
atribuireaatribuirea anumitoranumitor contractecontracte dede achiziachiziţţiiii publicepublice îînn domeniiledomeniile apapăărrăăriirii şşii
securitsecurităţăţii,ii, aprobataprobatăă cucu modificmodificăăriri şşii completcompletăăriri prinprin LegeaLegea nr.nr. 195/2012,195/2012,
esteeste obligatorieobligatorie emitereaemiterea electronicelectronicăă șșii transmitereatransmiterea prinprin sistemulsistemul nanaţţionalional
privindprivind facturafactura electronicelectronicăă RORO e-Factura.e-Factura.

TranzacTranzacțțiileiile B2GB2G efectuateefectuate îînn temeiultemeiul unorunor contractecontracte pentrupentru carecare acteleactele
normativenormative reglementatereglementate lala art.art. 22 alin.alin. (1)(1) lit.lit. m)m) dindin OUGOUG nr.nr. 120/2021120/2021 prevprevăădd
exceptexceptăăriri dede lala aplicare,aplicare, nunu facfac obiectulobiectul obligaobligațțieiiei dede lala art.art. IIII dindin LegeaLegea nr.nr.
139/2022,139/2022, respectivrespectiv operatoriioperatorii economicieconomici nunu auau obligaobligațțiaia ssăă emitemităă șșii ssăă
transmittransmităă facturilefacturile electroniceelectronice prinprin sistemulsistemul nanaţţionalional privindprivind facturafactura

https://extranet.anaf.mfinante.gov.ro/anaf/extranet/EXECUTIEBUGETARA/alte_rapoarte
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electronicelectronicăă RORO e-Facturae-Factura autoritautoritățățilorilor contractantecontractante sausau entitentitățățilorilor
contractantecontractante îîncepncepâândnd cucu datadata dede 11 iulieiulie 2022.2022.

AA sese vedeavedea comunicatulcomunicatul accesaccesâândnd link-ul:link-ul:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Comunicat_efactura_B2G_clhttps://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Comunicat_efactura_B2G_cl
arificare.pdfarificare.pdf

DinDin perspectivaperspectiva furnizoruluifurnizorului (emitentului(emitentului facturii)facturii)
 Transmiterea facturii electronice

FacturaFactura electronicelectronicăă sese transmitetransmite îînn sistemulsistemul RORO e-Facture-Facturăă prinprin SpaSpațțiuliul
PrivatPrivat VirtualVirtual (SPV)(SPV) alal operatoruluioperatorului economic.economic.

InformaInformațțiileiile tehnicetehnice privindprivind e-Facturae-Factura suntsunt disponibiledisponibile accesaccesâândnd link-ul:link-ul:
https://mfinante.gov.ro/web/efactura/informatii-tehnicehttps://mfinante.gov.ro/web/efactura/informatii-tehnice

FiFișșierulierul XMLXML sese îîncarcncarcăă îînn SPVSPV îînn meniulmeniul ””FacturFacturăă electronicelectronică”ă”//””TrimitereTrimitere
facturfactură”ă”..

ÎÎnn urmaurma transmiteriitransmiterii facturiifacturii electronice,electronice, sistemulsistemul RORO eFacturaeFactura atribuieatribuie
automatautomat unun numnumăărr dede identificare,identificare, utilizatutilizat caca referinreferinţăţă îînn cadrulcadrul proceselorproceselor şşii
operaoperaţţiuniloriunilor specificespecifice sistemului.sistemului.

DacDacăă structurastructura esteeste corectcorectăă,, sese aplicaplicăă sigiliulsigiliul electronicelectronic alal MinisteruluiMinisterului
FinanFinanțțelorelor șșii sese transmitetransmite beneficiarului.beneficiarului. ÎÎnn cazcaz contrar,contrar, emitentulemitentul vava primiprimi
unun mesajmesaj dede eroareeroare îînn SPV,SPV, vava efectuaefectua coreccorecțțiileiile necesarenecesare șșii vava retransmiteretransmite
factura.factura.

StareaStarea fifișșieruluiierului XMLXML transmistransmis poatepoate fifi verificatverificatăă dede emitentemitent utilizutilizâândnd
indexulindexul dede îîncncăărcarercare primitprimit lala transmitereatransmiterea fifișșieruluiierului prinprin SPV.SPV.

 Verificarea facturii electronice

VerificareaVerificarea facturiifacturii electroniceelectronice areare dreptdrept scopscop respectarearespectarea structuriistructurii
acesteia,acesteia, aa autenticitautenticităţăţiiii originiioriginii privindprivind identitateaidentitatea emitentului,emitentului, precumprecum şşii aa
integritintegrităţăţiiii conconţţinutuluiinutului dupdupăă transmitereatransmiterea fifişşieruluiierului corespunzcorespunzăătortor facturiifacturii
electronice,electronice, ffăărrăă aa includeinclude verificareaverificarea realitrealităţăţiiii tranzactranzacţţiiloriilor dintredintre emitentulemitentul
şşii destinataruldestinatarul facturiifacturii electronice.electronice.

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Comunicat_efactura_B2G_clarificare.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Comunicat_efactura_B2G_clarificare.pdf
https://mfinante.gov.ro/web/efactura/informatii-tehnice
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DupDupăă transmitereatransmiterea facturiifacturii electronice,electronice, sistemulsistemul RORO e-Facture-Facturăă
efectueazefectueazăă urmurmăătoareletoarele operaoperaţţiuni,iuni, îînn modmod automat,automat, asupraasupra fifişşieruluiierului îînn
formatformat XML,XML, dupdupăă cumcum urmeazurmeazăă::

a)a) verificverificăăriri şşii validvalidăăriri privindprivind structurastructura şşii sintaxa;sintaxa;

b)b) verificverificăăriri semantice.semantice.

DupDupăă efectuareaefectuarea acestoracestor operaoperaţţiuniiuni sese genereazgenereazăă unun mesajmesaj automatautomat dede
rrăăspuns.spuns.

 DacDacăă nunu suntsunt identificateidentificate erorierori -- sese aplicaplicăă semnsemnăăturatura electronicelectronicăă aa
MinisteruluiMinisterului FinanFinanţţelorelor carecare atestatestăă primireaprimirea facturiifacturii electroniceelectronice îînn
sistemulsistemul RORO e-Factura.e-Factura.

 DacDacăă suntsunt identificateidentificate erorierori -- facturafactura electronicelectronicăă nunu sese considerconsiderăă
transmistransmisăă îînn sistem,sistem, respectivrespectiv nunu esteeste primitprimităă dede ccăătretre destinatar,destinatar,
emitentulemitentul primindprimind unun fifişşierier dede tiptip XMLXML cece conconţţineine erorileerorile identificate,identificate,
îînsonsoţţitit dede semnsemnăăturatura electronicelectronicăă aa MinisteruluiMinisterului FinanFinanţţelor,elor, subsub formaforma
unuiunui fifişşierier arhivarhivăă dede tiptip zip.(5)zip.(5) DupDupăă corectareacorectarea erorilor,erorilor, emitentulemitentul
retransmiteretransmite facturafactura electronicelectronicăă îînn sistemulsistemul RORO e-Factura.e-Factura.

PePe toattoatăă perioadaperioada verificverificăărilorrilor automate,automate, emitentulemitentul poatepoate interogainteroga îînn
sistemsistem stareastarea fifişşieruluiierului transmis.transmis. DupDupăă efectuareaefectuarea verificverificăărilorrilor automate,automate,
fifişşiereleierele vorvor fifi disponibiledisponibile îînn sistemsistem pentrupentru descdescăărcare.rcare.

ATENATENȚȚIEIE !!

FormularulFormularul originaloriginal esteeste consideratconsiderat fifișșierulierul XMLXML cucu sigiliulsigiliul electronicelectronic alal MFMF
ataatașșat,at, subsub formaforma unuiunui fifişşierier arhivarhivăă dede tiptip zip.zip.

DinDin perspectivaperspectiva beneficiaruluibeneficiarului (destinatarului(destinatarului facturii)facturii)
 Primirea şi descărcarea facturii electronice de către destinatarii facturilor

electronice emise în relaţia B2G

AutoritAutorităţăţileile şşii entitentităţăţileile contractante,contractante, îînn calitatecalitate dede destinataridestinatari aiai facturiifacturii
electroniceelectronice emiseemise îînn relarelaţţiaia B2G,B2G, auau obligaobligaţţiaia ssăă primeascprimeascăă şşii ssăă descarcedescarce
facturafactura electronicelectronicăă,, prinprin accesareaaccesarea „„PunctuluiPunctului UnicUnic dede AccesAcces““ dede pepe site-ulsite-ul
MinisteruluiMinisterului FinanFinanţţelorelor -- SistemulSistemul nanaţţionalional dede raportareraportare Forexebug,Forexebug,
secsecţţiuneaiunea „„VizualizareVizualizare rapoarterapoarte““ -- „„FacturiFacturi electroniceelectronice““..

PrimireaPrimirea şşii descdescăărcarearcarea facturiifacturii electroniceelectronice emiseemise îînn relarelaţţiaia B2GB2G potpot fifi
efectuateefectuate numainumai dede ccăătretre persoanelepersoanele îînrolatenrolate cucu rolrol dede vizualizarevizualizare rapoarterapoarte
îînn sistemulsistemul nanaţţionalional dede raportareraportare alal MinisteruluiMinisterului FinanFinanţţelor,elor, potrivitpotrivit
proceduriiprocedurii prevprevăăzutezute îînn anexaanexa nr.nr. 11 lala OrdinulOrdinul ministruluiministrului finanfinanţţelorelor publicepublice
nr.nr. 517/2016517/2016 pentrupentru aprobareaaprobarea dede proceduriproceduri aferenteaferente unorunor modulemodule carecare facfac
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parteparte dindin proceduraprocedura dede funcfuncţţionareionare aa sistemuluisistemului nanaţţionalional dede raportareraportare --
Forexebug,Forexebug, cucu modificmodificăărilerile şşii completcompletăărilerile ulterioare.ulterioare.

DocumentaDocumentaţţiaia tehnictehnicăă privindprivind microserviciilemicroserviciile şşii altealte aplicaaplicaţţiiii esteeste
disponibildisponibilăă lala adresaadresa webweb www.efactura.mfinante.ro.www.efactura.mfinante.ro.

 Obligaţiile destinatarului facturii electronice emise în relaţia B2G

Pentru factura electronică transmisă în sistemul naţional privind
factura electronică RO eFactura, destinatarul facturii electronice emise în
relaţia B2G are următoarele obligaţii:

a) să primească şi să descarce factura electronică prin intermediul
sistemului naţional privind factura electronică RO eFactura;

b) să prelucreze factura electronică;

c) să verifice legalitatea, conformitatea şi regularitatea facturii electronice,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 Prelucrarea facturii electronice

Prelucrarea facturii electronice se poate realiza exclusiv în format
electronic utilizând aplicaţiile informatice disponibile la nivelul destinatarilor
facturilor electronice emise în relaţia B2G. Prin prelucrarea facturii
electronice se înţelege inclusiv parcurgerea fazelor execuţiei bugetare.

În situaţia în care factura nu poate fi prelucrată în format electronic se
poate utiliza un document obţinut prin conversia informaţiilor din factura
electronică care permite citirea şi listarea. Aplicaţia prin care se realizează
conversia trebuie să asigure integritatea conţinutului facturii electronice.

Destinatarii facturilor electronice emise în relaţia B2G care nu dispun
de o aplicaţie de conversie pot utiliza aplicaţia informatică pusă la dispoziţie
de Ministerul Finanţelor, prin Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare,
la adresa web www.efactura.mfinante.ro.

Factura electronică se utilizează în parcurgerea fazelor execuţiei
bugetare a cheltuielilor prevăzute de Legea nr. 500/2002 şi Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru înregistrarea în
contabilitate a operaţiunilor la nivelul autorităţilor contractante, entităţilor
contractante sau unităţii de achiziţii centralizate cu atribuţii în acest sens
potrivit legii, dobândind calitatea de document justificativ.

Corecţia facturii electronice
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În situaţia unei facturi electronice emise în relaţia B2G asupra căreia
destinatarul are obiecţii, acesta înştiinţează emitentul facturii electronice
inclusiv prin intermediul sistemului naţional de raportare - Forexebug, prin
transmiterea unui mesaj, respectând structura publicată în documentaţia
tehnică. Documentaţia tehnică privind microserviciile şi alte aplicaţii este
disponibilă la adresa web www.efactura.mfinante.ro.

Factura electronică comunicată destinatarului nu se poate returna în
sistemul RO e-Factura.

Corecţia facturii electronice comunicate destinatarului în sistemul RO
e-Factura se efectuează conform art. 330 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal.

Factura electronică corectată se transmite în cadrul aceluiaşi sistem
RO e-Factura.

Notificarea emitentului şi destinatarului privind factura electronică

Pentru fişierele nedescărcate prevăzute la art. 3 alin. (3) şi (4), precum
şi pentru mesaje transmise de către destinatar şi nedescărcate de către
emitent, se transmit notificări în ziua următoare publicării fişierelor
nedescărcate, în mod automat. Notificările sunt transmise la adresele de
poştă electronică completate în SPV de către reprezentanţii emitentului,
dacă a fost exprimată opţiunea în acest sens.

Pentru fişierele corespunzătoare facturilor primite şi nedescărcate de
către destinatar prevăzute la art. 4 şi 5, se transmit notificări în ziua
următoare publicării fişierelor nedescărcate, în mod automat. Notificările
sunt transmise la adresele de poştă electronică completate în SPV de către
reprezentanţii destinatarului, dacă a fost exprimată opţiunea în acest sens.

Data comunicării facturii electronice către destinatar

Data comunicării facturii electronice către destinatar se consideră data
la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din
sistemul RO e-Factura.

Disponibilitatea pentru descărcarea facturii electronice în sistemul RO e-
Factura

Fişierele corespunzătoare facturii electronice în format XML şi
mesajele de eroare sunt disponibile pentru descărcare 60 de zile de la
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momentul publicării în sistem, iar ulterior vor fi arhivate electronic în
conformitate cu prevederile legale în vigoare şi eliberate la cerere.

Precizare

Fără a aduce atingere prevederilor art. 1-16 din OUG nr.120/2021,
pentru facturile electronice transmise în sistemul naţional privind factura
electronică RO e-Factura se aplică în mod corespunzător prevederile art.
319 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi
completările ulterioare.

PentruPentru oriceorice nelnelăămuriri,muriri, vvăă ststăămm lala dispozidispozițțieie prinprin intermediulintermediul
formularuluiformularului dede contactcontact dindin cadrulcadrul portaluluiportalului www.anaf.ro.www.anaf.ro.

 ReamintimReamintim ccăă,, îîncepncepâândnd cucu datadata dede 0101 martiemartie 2022,2022, potrivitpotrivit art.art. 7979
alin.(1^1)alin.(1^1) dindin LegeaLegea nr.nr. 207207 privindprivind CodulCodul dede procedurprocedurăă fiscalfiscalăă,,
contribuabilii/plcontribuabilii/plăătitoriititorii persoanepersoane juridice,juridice, asocieriasocieri șșii altealte entitentitățății ffăărrăă
personalitatepersonalitate juridicjuridicăă,, precumprecum șșii persoanepersoane fizicefizice carecare desfdesfășășoaroarăă oo
profesieprofesie liberalliberalăă sausau exercitexercităă oo activitateactivitate economiceconomicăă îînn modmod independentindependent
suntsunt obligaobligațții ssăă transmittransmităă organuluiorganului fiscalfiscal centralcentral cereri,cereri, îînscrisurinscrisuri sausau
oriceorice altealte documentedocumente prinprin mijloacemijloace electroniceelectronice dede transmiteretransmitere lala distandistanțăță..

 ÎÎnn situasituațțiaia îînn carecare contribuabilii/plcontribuabilii/plăătitoriititorii nunu îșîșii îîndeplinescndeplinesc obligaobligațțiaia
comuniccomunicăăriirii prinprin intermediulintermediul mijloacelormijloacelor electroniceelectronice dede transmiteretransmitere lala
distandistanțăță aa cererilor,cererilor, îînscrisurilornscrisurilor sausau oricoricăărorror altealte documente,documente, iariar
acesteaacestea suntsunt depusedepuse lala organulorganul fiscalfiscal centralcentral îînn formatformat letric,letric, nunu vorvor fifi
luateluate îînn considerare.considerare.

Şef administraţie, Şef serviciu,
Ioan ŞIPOŞ Angela Adriana MARINESCU

Material elaborat la data de 29.06.2022


