INFORMARE
Referitor: Emiterea facturilor în format electronic, încarcate în SPV ANAF
(Spațiul Privat Virtual)
Având în vedere:
• prevederile Legii nr.139/2022, care aprobă OUG nr.120/2021 privind
administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind
factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum
și pentru completarea OG nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții
de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în
vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau
înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea, prin
care se instituie și obligativitatea practicării sistemului e-factura în relația
B2G începând cu 01.07.2022;
• prevederile art.2 alin.1 lit.m) din OUG 120/2021, relația dintre un operator
economic și autorități contractante, respectiv entități contractante - B2G tranzacția dintre un operator economic care are calitatea de contractant sau
subcontractant/subantreprenor în temeiul Legii nr.98/2016, cu modificările și
completările ulterioare, Legii nr.99/2016, cu modificările și completările
ulterioare, Legii nr.100/2016, cu modificările și completările ulterioare și al
OUG nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice în
domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr.195/2012, cu modificările și completările ulterioare, și autorități
contractante sau entități contractante care primesc și prelucrează facturi
electronice;
• prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, care definește
achiziția publică - achiziția de lucrări, de produse sau de servicii prin
intermediul unui contract de achiziție publică de către una ori mai multe
autorități contractante, de la operatori economici desemnați de către acestea,
indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu
realizării unui interes public.

Prin urmare, în relația B2G obligativitatea emiterii facturii electronice
intervine pentru toate serviciile prestate unei instituții publice, dar în temeiul
Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Numai serviciile prestate în temeiul
Legii 98/2016, care fac obiectul achizițiilor publice fac obiectul emiterii facturii
electronice începând cu 1 iulie 2022.
Întrucât “Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu
apă și de canalizare” a fost încheiat în baza Legii serviciului de alimentare cu apă
și de canalizare nr.241/2006 și nu în baza unui contract de achiziții publice,
nu există obligativitatea APA CANAL S.A. Galați de a emite și transmite
facturi electronice prin sistemul național privind factura electronica
RO e-Factura autorităților contractante sau entităților contractante, începând
cu data de 1 iulie 2022.
Informăm clienții care sunt autorități contractante, respectiv entități
contractante - B2G, că facturile aferente serviciilor din contractele de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se vor
emite în continuare ca și până la 30 iunie 2022, neexistând obligativitatea
societății noastre de a le încarca în SPV ANAF (Spațiul Privat Virtual).
Conform clauzelor contractuale și a legislatiei specifice în vigoare, Legii
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, Regulamentului
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, Legii serviciilor
comunitare de utilități publice nr.51/2006: ”Factura pentru furnizarea/prestarea
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se emite, cel mai târziu, până la
data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată. Utilizatorii
sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care
au beneficiat, în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor;
data emiterii facturii și termenul de scadență se înscriu pe factura.”
Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la data scadenței, atrage
după sine penalități de întârziere.

