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RO e-Factura



▪ Ordonanţa nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea 
şi implementarea sistemului naţional privind factura 
electronică RO e-Factura şi factura electronică în România 
– sistemul național privind factura electronică
▪ Ordinul nr. 1713 / 2021 al ANAF pentru aprobarea 

Procedurii privind organizarea și înscrierea în cadrul 
Registrului RO e-Factura, precum și a modelului, 
conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 
(084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura 
/ renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO 
e-Factura”
▪ Ordin nr. 1365 / 2021 al ministrului finanțelor pentru 

aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului 
național privind factura electronică RO e-Factura, precum și 
de primire și descărcare a facturii electronice de către 
destinatarii facturii electronice emise în relația B2G în 
sistemul național privind factura electronică RO e-Factura 
▪ Ordinul ANAF nr. 12/2022 privind stabilirea produselor cu 

risc fiscal ridicat, comercializate în relaţia B2B 

Baza legală
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B2G – produse și servicii, de la 1 iulie 2022

B2B – produse cu risc fiscal ridicat, de la 1 iulie 2022

B2C – servicii turistice/hoteliere achitate cu vouchere de 
vacanță, de la 1 aprilie 2022

Cine?
Ce?
Cand?
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Destinatarul unei facturi electronice emise în relația B2G - 
autoritatea contractantă, entitatea contractantă sau unitatea 
de achiziții centralizate cu atribuții în acest sens potrivit legii

De analizat:
▪ Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările 

ulterioare, 
▪ Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările 

ulterioare, 
▪ Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările 

ulterioare, 
▪ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată 

cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, cu 
modificările și completările ulterioare

Cine este G?
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Începând cu 1 iulie 2022, furnizorii de produse cu risc fiscal 
ridicat sunt obligați să transmită facturile emise în sistemul 
naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent 
dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO 
e-Factura.

Lista produselor cu risc fiscal ridicat se regăsește în Anexa la 
Ordinul 12/2022: 
1. Legume, fructe, rădăcini și tuberculi alimentari, alte plante 
comestibile;
2. Băuturi alcoolice;
3. Construcții noi;
4. Produse minerale (apă minerală naturală, nisip și pietriș);
5. Îmbrăcăminte și încălțăminte.

Produse cu 
risc fiscal 
ridicat
 (1)
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1. Legume, fructe, rădăcini și 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. Construcții noi: cele menționate la art. 292, alin. (2) lit. f) din 
Codul fiscal

Produse cu 
risc fiscal 
ridicat
 (2)
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4. Produse minerale (apă minerală naturală, nisip și pietriș):
▪ COD NC de la 2201 – 2202 (ape, ape minerale, ape gazeificate, 

fără zahăr, îndulcitori sau aromatizanți)

▪ COD NC 2505 – nisipuri naturale de orice fel

▪ COD NC 2517 – prundiș, pietriș, pietre concasate, silex, macadam 

de zgură, sau de deșeuri industrial, macadam gudronat, precum și 

granule, spărturi și praf din pietrele menționate la pozițiile 2515 

(Marmură, travertin, ecausin şi alte pietre calcaroase pentru cioplit 

sau pentru construcţii) sau 2516 (Granit, porfir, bazalt, gresie și alte 

pietre pentru cioplit sau pentru construcții)

5. Îmbrăcăminte și încălțăminte:
▪ COD NC de la 6401 – 6405 încălțăminte

▪ COD NC de la 6101 – 6117 și de la 6201 – 6217 dar fără COD NC 

6213 (batiste) 

Produse cu 
risc fiscal 
ridicat
 (3)
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▪ Formular 084

▪  Nomenclator TARIC

▪ ANAF

▪ Codurile județelor din România 
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Legături utile

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/084_OPANAF_1713_2021.pdf
http://taric3.customs.ro:9080/taric/web/browsetariffi2_RO?issection=n&expandelem=2517&importbutton=Navigare+nomenclatura-import&Country=----------&Year=2022&Month=06&Day=14&startpos=1&ctmode=C#POS
https://www.anaf.ro/CompletareFactura/faces/factura/informatiigenerale.xhtml
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:RO
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Vă mulțumesc!
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