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hMARFA V8.AC – 

Case de marcat cu jurnal electronic 
  

   Reglementări 
• OUG 28/25.03.1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (republicată în 

MO 75/21.01.2005), cu modificată printre altele de: 
o OUG 44/24.05.2018 (MO 454/31.05.2018) 

• HG 479/18.04.2003 pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici 
de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (MO 348/25.04.2005), modificată  printre altele de:  

o Ordinul 146/18.01.2018 (MO 87/30.01.2018)  
o Ordinul 627/08.03.2018 (MO 238/19.03.2018)  

• Ordinul 4156/28.12.2017 pentru aprobarea informaţiilor conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat 
electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi metodologia şi procedura de 
înregistrare a acestora (MO 28/12.01.2018)  

• Ordinul 146/18.01.2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru 
aplicarea OUG 28/1999 ... , structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fişierelor prevăzute la art. 22 
pct. J lit. b) din Normele metodologice … (MO 87/30.01.2018)  

• Ordinul 627/08.03.2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 
alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la Normele 
metodologice pentru aplicarea OUG 28/1999 … către ANAF (MO 238/19.03.2018)  

• OUG 44/24.05.2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 28/1999 … (MO 454/31.05.2018)  

• HG 701/05.09.2018 pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la HG 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub 
incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017 … (MO 777/10.09.2018)  

 
 
Obligaţia de a lucra cu case de marcat cu jurnal electronic se introduce de la: 

• 1 septembrie 2018 pentru contribuabili mari sau mijlocii,  
• 1 noiembrie 2018 pentru contribuabili mici. 

Prin prezentul upgrade se asigură: 

✓ Introducerea bonurilor fiscale cu ajutorul tastaturii sau a opţiunii touch cu documentul BONF, 
care asigură şi tipărirea unităţii de măsură, memorarea CIF-ului partenerului, dacă acesta a fost 
înscris pe bon 

✓ Drivere actualizate pentru mai multe modele de case de marcat 
✓ La comandă, pot fi implementate diverse situaţii de reduceri valorice cu ajutorul BONX.  

Transmiterea datelor din jurnalul electronic către ANAF: 

     Cu ajutorul opţiunii Z – Declaraţia A4200 se realizează: 

➢ Organizarea unei evidenţe sistematice a fişierelor copiate din casele de marcat pe CIF-uri, 
perioade, NUI-uri 

➢  Realizarea declaraţiei A4200  pentru casele de marcat utilizate, respectiv a formularului F4109  
pentru casele de marcat neutilizate cu ajutorul aplicaţiei hMARFT, asemănător altor declaraţii 

➢ Declararea lunară, chiar şi de către plătitorii TVA trimestriali 
 
Documentaţia electronică hMARFA a fost actualizată complet, cuprinde şi toate upgradeurile precedente. 


