
































Utilizarea opțională a sistemului Ro e-Factura

Precizări:
Ø  În situaţia unei facturi electronice asupra căreia destinatarul are obiecţii, acesta 

înştiinţează emitentul facturii electronice, inclusiv în sistemul naţional privind factura 
electronică RO e-Factura, prin înscrierea unui mesaj în acest sens.

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

Ø Factura electronică corectată se transmite în cadrul aceluiaşi sistem naţional privind 
factura electronică RO e-Factura.

Ø Cadrul legislativ actual nu prevede posibilitatea de ieșire din sistem după înscrierea 
operatorului economic în Registrul RO e-Factura.

Ø Registrul RO e-Factura este public și poate fi consultat pe site-ul www.anaf.ro, accesând 
link-ul:

Interogarea pentru un CUI returnează solicitantului un mesaj de forma:
”Operatorul economic XXX, cu domiciliul fiscal YYY identificat prin codul de 

identificare fiscală/codul de înregistrare în scopuri de TVA ZZZ  figurează/ nu figurează, la 
data de ..... (data solicitării) ca operator înregistrat în Registrul RO e-Factura.”



În cazul încasărilor cu vouchere de vacanță 

Începând cu data de 1 aprilie 2022, în cazul voucherelor de 
vacanţă emise pe orice tip de suport, unităţile afiliate sunt obligate să 
transmită în sistemul RO e-Factura facturile emise titularilor voucherelor.       
(obligativitatea a fost introdusă prin O.U.G. 131 din 17 decembrie 2021)

Ce se înțelege prin unități afiliate?

În înțelesul art.4 din OUG nr. 8/2009, sunt unități afiliate:

ü operatorii economici cu activitate de turism din România, autorizaţi de 
ANT (Autoritatea Naţională pentru Turism), care deţin structuri de 
primire turistice clasificate 

ü agenţii de turism licenţiate 
şi care acceptă vouchere de vacanţă ca modalitate de plată.



În cazul încasărilor cu vouchere de vacanță 

Precizări:

-  și încasată cu voucher de vacanță 

 

Atenție!
Unitatea afliată nu are obligația de a se înregistra în sistemul Ro e-Factură, 
ci doar de a transmite facturile încasate cu vouchere de vacanță prin 
acest sistem.



În cazul comercializării produselor cu risc fiscal ridicat în relația B2B

Începând cu data de 1 iulie 2022, pentru produsele cu risc fiscal 
ridicat stabilite prin ordinul ANAF nr. 12 din 6 ianuarie 2022,comercializate 
în relaţia B2B (business to business) furnizorii sunt obligați să transmită 
în sistemul RO e-Factura facturile emise indiferent dacă destinatarii sunt 
sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura.
  (obligativitatea a fost introdusă prin art. XXXVII din OUG nr.130/2021)

Reamintim că în perioada 1 aprilie-30 iunie 2022 transmiterea 
acestor facturi era opțională.

Ce se înțelege prin produse cu risc fiscal ridicat?
Prin produs cu risc fiscal ridicat se înţelege 

 încadrate în această categorie 

     Agenţia Naţională de Administrare Fiscală justifică temeinic, pentru 
fiecare produs, încadrarea în categoria produselor cu risc fiscal ridicat. 



Care sunt produsele cu risc fiscal ridicat?
(business to 

business), 

În Anexa la ordin sunt cuprinse următoarele:

1.Legume, fructe, rădăcini şi tuberculi alimentari, alte plante comestibile:
- COD NC de la 0701-0714 inclusiv Legume comestibile şi anumite rădăcini şi 
tuberculi
- COD NC de la 0801-0814 inclusiv Fructe comestibile şi fructe cu coajă lemnoasă; 
coajă de citrice sau de pepeni;

2. Băuturi alcoolice
- COD NC de la 2203-2208 inclusiv Băuturi, băuturi spirtoase

3. Construcţii noi
Construcţiile noi sunt cele menţionate la art. 292 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.



Care sunt produsele cu risc fiscal ridicat?

4. Produse minerale (apă minerală naturală, nisip şi pietriş)
- COD NC de la 2201-2202 inclusiv Ape, inclusiv ape minerale naturale sau artificiale şi ape 
gazeificate care nu conţin zahăr sau alţi îndulcitori şi nici aromatizanţi
- COD NC 2505 - Nisipuri naturale de orice fel, chiar colorate
- COD NC 2517 - Prundiş, pietriş, pietre concasate, din cele folosite în general ca agregate 
pentru betoane sau pietruirea drumurilor, pentru căile ferate sau alt balast, pietriş şi silex, 
chiar tratate termic; macadam de zgură, de zgură metalurgică, de deşeuri industriale 
similare, care conţine chiar materiale cuprinse în prima parte a poziţiei; macadam gudronat 
pentru şosele; granule, spărturi şi praf din pietre de la poziţiile 2515 sau 2516, chiar tratate 
termic

5. Îmbrăcăminte şi încălţăminte
- COD NC 6401 - Încălţăminte etanşă cu tălpi exterioare şi feţe din cauciuc sau din material 
plastic, a cărei faţă nu a fost nici fixată de talpa exterioară prin coasere sau prin nituri, cuie, 
şuruburi, ştifturi sau dispozitive similare, nici formată din diferite părţi asamblate prin 
procedee similare
- COD NC 6402 - Altă încălţăminte cu tălpi exterioare şi feţe din cauciuc sau din material 
plastic
- COD NC 6403 - Încălţăminte cu tălpi exterioare din cauciuc, material plastic, piele naturală 
sau reconstituită şi cu feţe din piele naturală
- COD NC 6404 - Încălţăminte cu tălpi exterioare din cauciuc, material plastic, piele naturală 
sau reconstituită şi cu feţe din materiale textile
- COD 



Care sunt produsele cu risc fiscal ridicat?

- COD NC 6405 - Altă încălţăminte
- COD NC 6101 - Paltoane, scurte, pelerine, hanorace, bluzoane şi articole similare, tricotate 
sau croşetate, pentru bărbaţi sau pentru băieţi, cu excepţia articolelor de la poziţia 6103
- COD NC 6102 - Paltoane, scurte, pelerine, hanorace, bluzoane şi articole similare, tricotate 
sau croşetate, pentru femei sau fete, cu excepţia articolelor de la poziţia 6104
- COD NC 6103 - Costume sau compleuri, ansambluri, jachete, sacouri, pantaloni, salopete 
cu bretele, pantaloni scurţi şi şorturi (altele decât cele pentru baie), tricotate sau croşetate, 
pentru bărbaţi sau băieţi
- COD NC 6104 - Taioare, ansambluri, jachete, sacouri, rochii, fuste, fuste-pantalon, 
pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurţi şi şorturi (altele decât cele de baie), tricotate 
sau croşetate, pentru femei sau fete
- COD NC 6105 - Cămăşi şi bluze, tricotate sau croşetate, pentru bărbaţi sau băieţi
- COD NC 6106 - Cămăşi, bluze, bluze-cămaşă, tricotate sau croşetate, pentru femei sau fete
- COD NC 6107 - Chiloţi, indispensabili, cămăşi de noapte, pijamale, halate de baie, halate de 
casă şi articole similare, tricotate sau croşetate, pentru bărbaţi sau băieţi
- COD NC 6108 - Combinezoane sau furouri, jupoane, chiloţi, cămăşi de noapte, pijamale, 
dezabieuri, halate de baie, halate de casă şi articole similare, tricotate sau croşetate, pentru 
femei şi fete
- COD NC 6109 - Tricouri (T-shirts), bluze şi maiouri de corp, tricotate sau croşetate
- COD NC 6110 - Jerseuri, pulovere, cardigane şi articole similare, veste şi articole similare, 
inclusiv tricotajele subţiri care se poartă sub pulovere, tricotate sau croşetate



Care sunt produsele cu risc fiscal ridicat?
 - COD NC 6111 - Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croşetate, pentru 
sugari
- COD NC 6112 - Treninguri, combinezoane şi costume de schi şi costume, chiloţi şi slipuri 
de baie, tricotate sau croşetate
- COD NC 6113 - Îmbrăcăminte confecţionată din materiale tricotate sau croşetate de la 
poziţiile 5903, 5906 sau 5907
- COD NC 6114 - Alte articole de îmbrăcăminte din materiale tricotate sau croşetate
- COD NC 6115 - Ciorapi-chilot, dresuri, ciorapi, şosete şi alte articole similare, inclusiv 
ciorapii cu compresie progresivă (spre exemplu, pentru varice) şi încălţăminte fără talpă 
aplicată, tricotate sau croşetate
- COD NC 6116 - Mănuşi, mitene şi mănuşi cu un deget, tricotate sau croşetate
- COD NC 6117 - Alte accesorii confecţionate de îmbrăcăminte, tricotate sau croşetate; părţi 
de îmbrăcăminte sau accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croşetate
- COD NC 6201 - Paltoane, scurte, pelerine, hanorace (inclusiv geci de schi), geci de vânt şi 
alte articole similare, pentru bărbaţi sau băieţi, cu excepţia articolelor de la poziţia 6203
- COD NC 6202 - Paltoane, scurte, pelerine, hanorace (inclusiv geci de schi), geci de vânt şi 
articole similare, pentru femei sau fete, cu excepţia articolelor de la poziţia 6204
- COD NC 6203 - Costume sau compleuri, ansambluri, jachete, sacouri, pantaloni, salopete 
cu bretele, pantaloni scurţi şi şorturi (altele decât cele pentru baie), pentru bărbaţi sau băieţi
- COD NC 6204 - Taioare, ansambluri, jachete, sacouri, rochii, fuste, fuste-pantalon, 
pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurţi şi şorturi (altele decât pentru baie), pentru 
femei şi fete



Care sunt produsele cu risc fiscal ridicat?
 
- COD NC 6205 - Cămăşi şi cămăşi cu mânecă scurtă pentru bărbaţi sau băieţi
- COD NC 6206 - Cămăşi, bluze, bluze-cămăşi şi cămăşi cu mânecă scurtă pentru femei sau 
fete
- COD NC 6207 - Bluze şi maiouri de corp, chiloţi, indispensabili, cămăşi de noapte, pijamale, 
halate de baie, halate de casă şi articole similare, pentru bărbaţi sau pentru băieţi
- COD NC 6208 - Bluze de corp şi cămăşi de zi, combinezoane sau furouri, jupoane, chiloţi, 
cămăşi de noapte, pijamale, neglijeuri, halate de baie, halate de casă şi articole similare, 
pentru femei sau fete
- COD NC 6209 - Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte pentru sugari
- COD NC 6210 - Îmbrăcăminte confecţionată din produsele de la poziţiile 5602, 5603, 5903, 
5906 sau 5907
- COD NC 6211 - Îmbrăcăminte de sport (treninguri), combinezoane şi costume de schi, 
costume, chiloţi şi slipuri, de baie; alte articole de îmbrăcăminte
- COD NC 6212 - Sutiene, brâuri, corsete, bretele, suspensoare, jartiere şi articole similare şi 
părţile lor, chiar tricotate sau croşetate
- COD NC 6214 - Şaluri, eşarfe, fulare, mantile, voaluri, voalete şi articole similare
- COD NC 6215 - Cravate, papioane şi fulare-cravată
- COD NC 6216 - Mănuşi, mitene şi mănuşi cu un deget
- COD NC 6217 - Alte accesorii de îmbrăcăminte confecţionate; părţi de îmbrăcăminte sau de 
accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele de la poziția 6212



Precizări : 
§ În relația B2B, identificatorul clasificării articolului trebuie să ia valori din lista de coduri 
Nomenclatura Combinată (EU Combined Nomenclature);
§ În cazul produsului cu risc fiscal ridicat  “Construcții noi”, nu există cod NC, iar 
identificatorul clasificării articolului trebuie să ia valoarea 1111;
§ Pentru o corectă încadrare a produselor în codurile NC,  recomandăm și consultarea 
notelor explicative.  
§ Nomenclatorul Combinat 2022 poate fi consultat și pe site-ul  , 
informațiile fiind structurate astfel:

- versiune XML pentru import in aplicatia offline 2022
- versiune XLS
- versiune PDF
- note explicative

§ Facturile transmise în sistemul RO e-Factura trebuie să fie într-un format electronic 
structurat de tip XML care respectă prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 120/2021;

În cazul produselor cu risc fiscal ridicat, emitentul facturii  nu are obligația de a se înregistra 
în sistemul Ro e-Factură, ci doar de a transmite facturile prin acest sistem.



În cazul facturilor emise în relația B2G 

Începând cu data de 1 iulie 2022, operatorii economici stabiliţi în 
România (definiți la art.266 alin.(2) din Codul fiscal) 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)

Ce se înțelege prin relația B2G?
B2G este relaţia rezultată dintr-o tranzacţie între un operator economic, 
care are calitatea de contractant sau subcontractant/subantreprenor în 
temeiul Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016, Legii nr. 100/2016 și al 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea 
anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012,  şi autorităţi 
contractante sau entităţi contractante care primesc şi prelucrează facturi 
electronice. 

(definiție conform art. 2 alin. (1) lit. m) din OUG nr. 120/2021)



Precizări : 

§  Factura electronică se transmite în sistemul RO e-Factură prin Spațiul Privat 
Virtual (SPV) al operatorului economic.

§ Factura electronică este diponibilă beneficiarilor (instituții publice, autorități 
contractante etc.) prin intermediul Spațiului Privat Virtual și prin intermediul 
sistemului național de raportare Forexebug.

§ Autorităţile şi entităţile contractante, în calitate de destinatari ai facturii 
electronice emise în relaţia B2G, au obligaţia:

- să primească şi să descarce factura electronică prin intermediul 
sistemului RO eFactura ,

- să prelucreze factura electronică;
- să verifice legalitatea, conformitatea şi regularitatea facturii electronice, 

în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

§ Modalitatea de prelucrare şi gestionare a facturii electronice se stabileşte prin 
proceduri proprii ale autorităţilor contractante şi entităţilor contractante.



Precizări 

§ 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.

§ Destinatarii facturii electronice au obligaţia să primească şi să descarce 
factura electronică prin accesarea secţiunii Factura electronică disponibilă în 
SPV din cadrul portalului ANAF sau, în cazul celor înregistraţi în Registrul 
entităţilor publice,  prin accesarea «Punctului Unic de Acces» de pe site-ul 
Ministerului Finanţelor - Sistemul naţional de raportare Forexebug, secţiunea 
«Vizualizare rapoarte» - «Facturi electronice».

§ Primirea şi descărcarea facturii electronice pot fi efectuate de către persoanele 
înregistrate ca utilizatori în SPV din cadrul portalului ANAF sau de către 
persoanele înrolate cu rol de vizualizare rapoarte în sistemul naţional de 
raportare Forexebug; 



Precizări 

§ 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 
momentul operaţionalizării sistemului naţional RO e-Factura.

§ 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.

§ Documentaţia tehnică privind microserviciile şi alte aplicaţii este disponibilă la 
adresa web: www.efactura.mfinante.ro.



Excepții 

§ În cazul tranzacțiilor B2G efectuate în temeiul unor contracte pentru care actele 
normative reglementate la art. 2 alin. (1) lit. m) din OUG nr. 120/2021 prevăd 
exceptări de la aplicare, operatorii economici nu au obligația să emită și să 
transmită facturile electronice prin sistemul naţional RO e-Factura autorităților 
contractante sau entităților contractante.

§ Facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice nu se aplică facturilor 
electronice emise ca urmare a executării contractelor clasificate potrivit legii 
sau în cazul în care atribuirea şi executarea contractului de achiziţie publică au 
necesitat impunerea, potrivit dispoziţiilor legale, a unor măsuri speciale de 
securitate pentru protejarea unor interese esenţiale de securitate ale statului.

În cazul facturilor emise în relația B2G, emitentul facturii  nu are obligația de a se 
înregistra în sistemul Ro e-Factură, ci doar de a transmite facturile prin acest 
sistem.











ü Corecţia facturii electronice

 Dacă destinatarul are obiecţii, acesta înştiinţează emitentul 
facturii electronice inclusiv în sistemul naţional privind factura electronică 
RO e-Factura prin secţiunea Factura electronică disponibilă în Spaţiul 
privat virtual din cadrul portalului ANAF , sau prin sistemul naţional de 
raportare Forexebug (în cazul relației B2G -entități publice), 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.



ü Notificarea emitentului şi destinatarului privind factura electronică

Ø La emitent 
Pentru fişierele nedescărcate prevăzute la art. 3 alin. (3) şi (4) din Procedură  , 

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.
Ø La destinatar 

Pentru fişierele corespunzătoare facturilor primite şi nedescărcate de către 
destinatar prevăzute la art. 4 şi 5 din Procedură, 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.

ü 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.

ü 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 momentul publicării în sistem, iar ulterior 
vor fi arhivate electronic în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi eliberate la 
cerere.




