PROCEDURA DE RENUNȚARE LA FOLOSIREA CASEI DE MARCAT
PENTRU MUNICIPIUL BUCUREȘTI ȘI JUDEȚUL ILFOV

Vă mulțumim pentru colaborarea cu Sedona!
În cazul în care ați hotărât închiderea punctului de lucru sau suspendarea activității care necesită folosirea casei de
marcat urmați pașii de mai jos.
În cazul în care mutați casa de marcat la un alt punct de lucru sau o transferați (vindeți) către o altă societate, vă rugăm să
studiați procedurile respective, ce conțin pași suplimentari celor de mai jos.
Programați predarea memoriei fiscale la Administrația
Financiară de care aparține punctul de lucru la care a
funcționat casa de marcat.
Adm. Fin. Sect. 1
Adm. Fin. Sect. 2
Adm. Fin. Sect. 3
Adm. Fin. Sect. 4
Adm. Fin. Sect. 5
Adm. Fin. Sect. 6
Adm. Fin. Ilfov
Contribuabili Mijlocii
Contribuabili Mari

Sos . Bucuresti-Ploiesti nr. 9-13 Tel: 021-2300260
Str. C.A. Ros etti nr. 39
Tel : 021-3134008
Ca l ea Moșilor nr. 156
Tel : 021-3146222
Str. Cuți tul de Argi nt nr. 7
Tel : 021-3102407
Ca l ea 13 Septembrie nr. 226 Tel : 021-4104941
Str. Popa Ta tu nr. 7
Tel : 021-3159677
Str. Lucreți u Pă trașcanu nr. 10 Tel : 021-3401600
Str. Di mitrie Gerota nr. 13 Tel : 021-3057452
Str. Lucreți u Pă trașcanu nr. 10 Tel: 021-4089300

Comunicați către Sedona cu minim 24 de ore lucrătoare
în prealabil data și ora programării, la tel: 021-3278727,
031-4403084 sau pe e-mail: contact@aparaturafiscala.ro
.
Predați memoria fiscală la ANAF împreună cu un
tehnician Sedona. Este necesară casa de marcat
funcțională, sigilată, dotată cu alimentator și role,
precum și următoarele acte:
a. Cartea de intervenții + Registru special sigilate
b. Certificat cu număr de ordine de la D.G.F.P. – original + copie
c. Declarație de instalare – original + copie
d. Rezoluție și Mențiuni de la Registrul Comertului pentru închidere
punct de lucru – numai la ANAF Ilfov
e. Hotărâre A.G.A. ori Decizie Asociat Unic pentru închidere punct
de lucru – numai la ANAF Ilfov
f. Copie act identitate reprezentant
g. Copie C.U.I.
h. Copie C.I.F. – dacă e cazul
i. Împuternicire
De la reprezentantul Administrației Financiare veți primi un Proces
verbal de predare memorie fiscală.

Depuneți la DGFP București, pe Str. Dimitrie Gerota nr.
13, din partea firmei care renunță la casa de marcat, un
dosar în vederea anulării Certificatului de Atribuire
Număr de Ordine.
a. Cerere tip pentru anularea numărului de ordine (două
exemplare; model tip de la noi – se poate descărca de pe
www.AparaturaFiscala.ro, pagina Suport)
b. Certificatul original de atribuire a numărului de ordine
c. Procesul verbal de predare memorie fiscală (de la Pasul 3)
d. Copie după C.U.I.
f. Copie după C.I.F. – dacă e cazul
g. Copie după actul de identitate al administratorului
h. Copie după prima pagină a Actului Constitutiv
i. Delegație către persoana care depune dosarul (model de la noi)
Anularea se obține în termen de 3-5 zile lucrătoare.

INFO UTILE
 Pentru predarea memoriei fiscale (Pasul 3) l a ANAF Sector 1 ș i ANAF
Sector 5 s unt necesare s uplimentar următoarele:
- Proces verbal de sigilare al ca sei de marcat (de la noi)
- Regi strul Special vi zat de ANAF de ca re a parține sediul s ocial
 În ca zul societăților înregistrate la Contribuabili Mijlocii, l a predarea
memoriei fiscale sunt necesare s uplimentar: dosar cu șină; plic A5.
 Preda rea memoriei fiscale se facturează cu 90 Lei, tva i n cl us , cu
excepția a bonaților contractului de servi ce ce beneficiază gratuit d e
a cest s erviciu. Achitarea facturii s e p oa te f a ce î n n umera r că tre
tehnicianul de s ervice sau în a vans prin diverse metode de pla tă : cu
ca rd l a sediul Sedona, online pe site, prin transfer bancar.
 Soci etățile comerciale ca re funcționează în Mun. Bucures ti ș i ju deț
Il fov, înregistrate la ANAF Mari Contribuabili, depun dosarul p entru
a nulare la s ediul ANAF din Str. Lucrețiu Pătrașcanu nr. 10 s ector 3.
 Soci etățile comerciale înregistrate la Contribuabili Mijlocii, cu vechiul
s a u noul punct de lucru în județ I l fo v, u rm ea ză o pera ți un i le d e
preda re memorie și depunere dosar de anulare la ANAF Ilfov, di n Str.
Lucreți u Pătrășcanu nr. 10 s ector 3.

