Ghid pre-inregistrare a Agentilor Economici si a Unitatilor in sistemul de trasabilitate pentru produsele
din tutun.

Se acceseaza platforma web: www.ridis.ro
Procedura de pre-inregistrare incepe cu introducerea datelor agentului economic in ecranul “Agenti
Economici Formular nr 1 “

Se introduce numele
Legal din CIF

NU se completeaza sau
se introduce numele
Legal din CIF

Se introduc datele din CIF
(adresa sediu social)

Se introduc datele de contact: e-mail, telefon.
ATENTIE: adresele de mail yahoo.com nu
functioneaza! Va trebui introdusa o adresa de e-mail
alternativa!

Se bifeaza casuta in cazul in care Societatea
este platitoare de TVA.

Se introduce Codul Unic de Inregistrare in
scopuri de TVA din CIF
Se introduce Codul Unic de Inregistrare Fiscala
doar de societatile ce nu platesc TVA (ce nu au
pus bifa la prima casuta)

Nu se comleteaza! NU exista coduri emise de
alti emitenti la acest moment. Cod de acciza au
doar Producatorii si Importatorii de produse
din tutun.

Se incarca o coie a CIF in format PDF (nu alt
format!) de maxim 5 MB.

Dupa completarea datelor si incarcarea copiei CIF in format PDF se apasa butonul TRIMITE
Daca toate datele au fost introduse corect apare un mesaj de confirmare a acestui lucru, trimitand clientul catre adresa de mail
completata de acesta pentru validarea contului.
La adresa de e-mail introdusa de Agentul Economic va fi trimis un mesaj de confirmare / validare pre-inregistrare conform
modelului de mai jos:

Pentru Validarea preinregistrarii este necesara accesarea link-ului VALIDARE.
Dupa validarea informatiilor si accesarea link-ului, Agentul Economic va primi un e-mail de confirmare a pre-inregistrarii cu
success, fiind furnizat un COD de CONFIRMARE.

Codul primit va fi utilizat pentru pre-inregistrarea Unitatii sau a Unitatilor detinute de Agentul Economic.
Pentru fiecare Unitate detinuta de Agentul Economic la care se comercializeaza produse din tutun va trebui completat un
formular separat, prin accesarea link-ului UNITATI FORMULAR Nr. 2.

ATENTIE: In cazul in care Agentul Economic nu completeaza Formularul nr. 2 pentru fiecare Unitate detinuta, la care
comercializeaza produse din tutun, nu va primi ulterior codul necesar trasabilitatii, pentru Unitatile ce nu au fost introduse.

Completare date puncte de lucru:

Se introduce codul de pre-inregistrare
primit anterior pe e-mail

Se introduce denumirea
Unitatii

Se introduc datele
punctului de lucru
(adresa comerciala)

Se introduc datele de contact: e-mail, telefon.
ATENTIE: adresele de mail yahoo.com nu
functioneaza! Va trebui introdusa o adresa de
mail alternative!

Se selecteaza din lista modelul de business. In cazul
magazinelor Retail “Punct de vanzare cu amanuntul”.
Daca se selecteaza “Altele” trebuie specificat in linia
urmatoare (ex. Depozit Logistic).

Dupa completarea datelor se apasa butonul Trimite.

Nu se comleteaza! NU exista coduri emise de
alti emitenti la acest moment. Cod de acciza au
doar Producatorii si Importatorii de produse
din tutun.

Ulterior, pe adresa de e-mail furnizata la inregistrare va fi primit mesajul de confirmare / validare a punctului de lucru, conform
mesajului de mai jos:

Pentru Validarea preinregistrarii este necesara accesarea link-ului VALIDARE.
Dupa acest pas se primeste din nou pe adresa de mail un mesaj cu denumirea “ Validare unitate” unde
se confirma ca aceasta a fost efectuata cu succes.

Dupa ce sa-au facut toate inregistrarile necesare pe site-ul ridis , se poate verifica daca datele au fost introduse corect si
procesate accesand din ecranul principal campul “ Agenti economici validati” si “Unitati Validate”.

