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Anexa 2E 
 la Metodologia și procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa pre-operaționalizare  a Registrului     
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Notificare 
privind situația aparatului de marcat electronic fiscal
Calcul
 A. OPERATORUL ECONOMIC
în calitate de utilizator al aparatului  (aparatelor) de marcat electronic fiscal identificat (identificate) la punctul D 
Calcul
B. DOMICIULIUL FISCAL
Calcul
DOMICILIUL FISCAL
Calcul
* Informații obligatorii
Exemplul 1: MIHAI VITEAZU/11/510010/ALBA IULIA/ALBA/  sau MIHAI VITEAZU/11/510010/ALBA IULIA/AB/
Exemplul 2:  MINCU ION/21/011357/BUCURESTI/BUCURESTI/1/ sau MINCU ION/21/011357/BUCURESTI/B/1/
Municipiul Bucureşti este asimilat unui judeţ. Dacă aţi ales din lista "Judet" valoarea "Municipiul Bucuresti" , câmpul  "Localitate" se populează automat cu  valoarea "Bucuresti" şi puteţi selecta sectorul din lista "Sector", care devine accesibila
C. REPREZENTAT PRIN
Calcul
CATRE: 
Calcul
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice
Calcul
cu sediul in 
Calcul
Prin prezenta va notificăm cu privire la apariția următoarei (următoarelor ) situații,  declarată(declarate) la punctul D, și solicităm  înregistrarea informațiilor în aplicația informatică.
Calcul
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D. SITUAȚIA APARATULUI (APARATELOR) DE MARCAT ELECTRONIC FISCAL (AMEF)
(Se pot indica mai multe AMEF) 
Calcul
Pentru AMEF identificat cu datele de mai sus (D.1 - D.2), la data de (D.3), a apărut următoarea situație (D.4 - D.16) :
Calcul
Situatia AMEF
E. SEMNATURI  *)
Calcul
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din acest document sunt corecte şi complete.
Calcul
 *) Se va completa cu informatii despre persoana care certifica datele declarate si semneaza formularul
 **) Pentru transmiterea formularului prin intermediul retelei Internet se va include include un certificat digital calificat valid inrolat in sistemul informatic ANAF.
 
 
Loc rezervat organului fiscal 
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