
Guvernul României
Ordonanţă nr. 47/2007 din 28/08/2007

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 603 din 31/08/2007
privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

………………………….

SECŢIUNEA a 2-a
Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici
de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Art. V. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu
modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, literele a), h) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) comerţul ocazional cu produse agricole efectuat de producătorii agricoli individuali în pieţe, târguri, oboare sau alte
locuri publice autorizate, livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale, serviciile de parcări auto a căror
contravaloare se încasează prin automate, precum şi activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de
joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
.....................................................................................................................
h) activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi
comerciale;
.....................................................................................................................
k) comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la
domiciliu efectuate de magazine şi unităţile de alimentaţie publică, pe bază de comandă;".
2. La articolul 2, literele j), r) şi s) se abrogă.
3. La articolul 4 alineatul (6), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
"e) să înregistreze banii personali deţinuţi de angajaţi şi/sau de administratorul unităţii într-un registru special întocmit
în acest sens şi să introducă, la începutul fiecărei zile, în aparatele de marcat electronice fiscale soldul iniţial
reprezentând monedele/bancnotele divizionare necesare pentru a da restul clientului."
4. Alineatul (10) al articolului 4 se abrogă.
5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6. - Obligaţia operatorilor economici prevăzuţi la art. 1 de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ia naştere
de la data începerii activităţilor comerciale desfăşurate în fiecare locaţie."
6. Articolul 7 se abrogă.
7. La articolul 10, literele c) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"c) emiterea bonului fiscal conţinând date eronate sau fără ca acesta să conţină toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1);
.....................................................................................................................
h) încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (6) lit. a)-d), precum
şi încălcarea de către furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4
alin. (8);."
8. La articolul 10, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:
"h1) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (6)
lit. e);".
9. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 11. - (1) Amenzile pentru contravenţiile prevăzute la art. 10 se aplică operatorilor economici, cu excepţia celor
prevăzute la art. 10 lit. d), astfel:
a) faptele prevăzute la art. 10 lit. c), e), f), g) şi o) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;
b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), h1), i), j), l) şi m) se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 40.000 lei;
c) faptele prevăzute la art. 10 lit. h), k) şi n) se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei.
(2) Contravenţiile prevăzute la art. 10 lit. d), aplicabile persoanelor fizice, se sancţionează cu amendă de la 800 lei la
4.000 lei."
10. Alineatul (2) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în
condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."
11. În titlul şi în cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "agenţi economici" se înlocuieşte cu sintagma "operatori
economici".
Art. VI. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu
modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe, dându-se textelor o nouă numerotare.
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