Declara ția 406 SAF-T (valabil ă din ian. 2022)
În data de 10.11.2021 a fost publicat Ordinul nr. 1073 privind natura informațiilor pe
care contribuabilul/pl ătitorul trebuie s ă le declare prin fi șierul standard de control fiscal,
modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de
transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/pl ătitori sunt obligate s ă
transmit ă fișierul standard de control fiscal.
Fișierul standard de control fiscal ( SAF-T), prevăzut la art. 59^1, alin. (1) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedur ă fiscal ă, cu modific ările și complet ările ulterioare,
reprezint ă un standard internațional utilizat pentru transferul electronic de date financiarcontabile de la contribuabili/pl ătitori c ătre autorit ățile fiscale și auditori.
Declarația informativ ă D406 se transmite în format electronic, data limită de
transmitere fiind:
– ultima zi calendaristic ă a lunii urm ătoare perioadei de raportare, luna/trimestrul
calendaristic, dup ă caz, pentru alte informații decât cele privind secțiunile Stocuri și
Active (30 mai 2023);
– la termenul de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar, în
cazul secțiunii „Active”;
– la termenul stabilit de organul fiscal, care nu poate fi mai mic de 30 de zile
calendaristice de la data solicit ării, în cazul secţiunii „Stocuri”.
Contribuabilii/pl ătitorii vor transmite D406 lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscal ă
aplicabilă pentru taxa pe valoarea ad ăugat ă (TVA). Contribuabilii care nu sunt
înregistrați în scopuri de TVA vor transmite Declarația informativ ă D406 trimestrial.
Obligația de transmitere a D406 devine efectiv ă pentru fiecare categorie de
contribuabili astfel:
– pentru contribuabilii încadrați în categoria mari contribuabili la data de 31
decembrie 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la
data de 1 ianuarie 2022 (data de referință pentru mari contribuabili);
– pentru contribuabilii încadrați în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie
2022, care nu au f ăcut parte din aceast ă categorie în anul 2021 , obligația de
depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 iulie 2022, care
reprezint ă data de referință pentru noii mari contribuabili;
– pentru contribuabilii încadrați în categoria contribuabili mijlocii la data de 31
decembrie 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la
data de 1 ianuarie 2023 (data de referință pentru contribuabilii mijlocii);
– pentru contribuabilii încadrați în categoria de contribuabili mici la data de 31
decembrie 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la
data de 1 ianuarie 2025 (data de referință pentru contribuabilii mici).
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Perioada de grație:
– 6 luni pentru prima raportare, respectiv 5 luni pentru a doua raportare, 4 luni pentru
a treia raportare, 3 luni pentru a patra raportare, 2 luni pentru a cincea raportare, pentru
contribuabilii încadrați în categoria mari contribuabili care au obligația de transmitere
lunară a fișierului SAF-T;
– 3 luni pentru prima raportare pentru contribuabilii care au obligația de transmitere
trimestrial ă a fișierului SAF-T.

I. CONFIGUR ĂRI GENERALE
Constante care trebuie setate – se seteaz ă pe DA sau cu parametrii specifici firmei:
Nr. Denumire
crt
.

Simbol

1

Validare introducere localitate

ObligLocalit

2

Validare introducere CIF şi CNP

ValidareCF

3

Validare unicitate CIF şi CNP

CFUnic

4

Verificare CIF şi CNP

ValidareCodFiscal

5

Validare introducere persoana CONTACT

ValidareContact

6

Bancă Implicită

BancaImplicita

7

Adresă E-mail firm ă curent ă

AdresaEmail

8

Procent TVA maxim

TVAProcMax

9

Procent TVA minim

TVAProcMin

10

Procent TVA special

TVAProcMed

11

Procent TVA vechi pentru regularizare

ProcTVAOld

12

Procent TVA vechi pentru regularizare

ProcTVAOld2

13

Serial Number al tokenului pentru conectare SPV
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Constante noi:
– SAF-T Parteneri: export persoan ă de contact implicit ă = DA/NU (implicit se
exportă, dar dacă clienţii au în baza de date foarte multe date incorecte pot opta s ă nu
se exporte, fiind câmpuri opţionale în cadrul declaraţiei);
– SAF-T Parteneri: export banc ă facturare = DA/NU (implicit se export ă, dar dac ă
clienţii au în baza de date foarte multe date incorecte pot opta s ă nu se exporte, fiind
câmpuri opţionale în cadrul aceste declaraţii).

Op ţiune nou ă
Service – Întreţinere – SAF-T: Refacere TaxCode pe documente – pentru generarea
automat ă a taxcode-urilor pe documente deja introduse.
Atenţie!
Functionarea acestei optiuni este conditionata de achitionarea aplicatiei Declaratia 406
SAF-T. Pentru oferta si detalii, luati legatura cu distribuitorul local sau agentul nostru de
vanzari caruia ii sunteti arondat.

Configur ări WinMent la upgrade
Fi şierele de configurare pentru aplicaţia WMDecl se vor copia momentan manual în
directorul unde se afl ă aliasul mentor (WinMent/Data), subfolderul @SAFT. Acest folder
se va crea automat la generarea primei declaraţii SAF-T sau îl puteţi crea manual.
În interiorul s ău se vor copia cele 3 fi şiere FDS, iar în SAFT_CONFIG fi şierele de
configur ări, fi şiere pe care o s ă le g ăsiţi în Kit-ul versiunii.

Componența folderului @SAFT

Configur ări Declara ţii
Pentru generarea declaraţiei SAF_T se va copia WMDECL.exe care însoţe şte Kit-ul de
WinMentor în directorul de unde se lanseaz ă executabilul Declaraţii.exe.
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Validatorul pentru mediu de testare D406T precum şi documentația tehnic ă privind
declarația SAF-T (ultima actualizare 20.12.2021) se pot descarca de pe adresa:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/strategii_anaf/proiecte_digitalizare/
saf_t/ut/p/a1/pZNdb4IwFIZ_yy64HD0Fwbo7XORDMVrUiL1ZIEEkcWCQjezfrzVmGTJL
mL0reZ7Tc05eEEMhYnn0maVRlRV5dBR3Zr652DVdjWhTYtNXoAH2J9YMAIjJgR0H4
M6xoOmDSwGoMfYCw1kCOIOrLwEa_gI2
Validatorul pentru mediul de produc ţie D406 se poate desc ărca de aici:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/406.html
Configurările legate de cale Java, validator şi Smart card pot fi f ăcute în
Declaraţii în Diverse\Config WMDecl-SAF-T

modulul

Configurări DUK SAF-T

unde se vor seta c ăile c ătre Java şi DukIntegrator.

Setare căi Java şi DukIntegrator pentru SAF-T
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Aceste căi se for reg ăsi în fi şierul Defaults.ini de la nivel de executabil de Declaraţii:
[DECLARATII]
caleJava=C:\Program Files\Java\jre1.8.0_201\bin\
caleJar=D:\DECLARATII\dist\
optValidare=0
tipGenerare=v
verJava=1.8
caleJarSAF=D:\DECLARATII\dist\

II. STRUCTUR Ă DECLARA ŢIE
1. Secțiunea Header (Antet)
„Conține informații generale despre fi șier, inclusiv numele software-ului care l-a produs,
compania în numele c ăreia este depus SAF-T.”
La nivel de firmă, se va selecta Tip SAF-T (Tip organizare contabilitate) şi se va selecta
o singur ă opţiune:
– A pentru Accounting (Contabilitatea angajamentelor) pentru societ ățile comerciale
generale care aplic ă contabilitatea în partid ă dubl ă și planul de conturi pentru
societăți generale;
– I pentru Invoice Accounting (Contabilitatea facturilor) (nerezidenți);
– IFRS pentru societ ățile comerciale generale care aplic ă contabilitatea în partid ă
dubl ă concomitent cu prevederile OMFP 2844/2016;
– BANK pentru instituțiile de credit și instituțiile financiare non-bancare care aplic ă
contabilitatea în partid ă dubl ă și planul de conturi pentru b ănci și instituții financiarmonetare;
– INSURANCE pentru societ ățile de asigur ări care aplic ă contabilitatea în partid ă
dubl ă și planul de conturi pentru societ ăți de asigur ări;
– NORMA39 pentru societățile de leasing și investiții financiare care aplic ă IFRS
(Norma 39/2015) a Autorit ății de Supraveghere Financiar ă (ASF);
– IFN pentru instituțiile financiare non-bancare care aplic ă planul de conturi
conform Reglement ării BNR nr.17/2015;
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Selectare tip declaraţie SAF-T

Câmpurile obligatorii de completat la nivel de firmă raportoare sunt:
– Codul Fiscal;
– Denumirea firmei;
– Adresa: Orașul și Țara;
– Persoana de contact – Reprezentat – Nume, Prenume şi Telefon;
– Cont Bancă – setat în constanta Banc ă Implicit ă;

2. Secțiunea MasterFiles (Fi șierele Master)
2.1. GeneralLedgerAccounts (Conturi Contabile Registrul Jurnal)
„Conține informații despre conturile contabile din Registrul Jurnal precum descriere, tip,
data, sold inițial debitor/creditor, sold final debitor/creditor etc. În aceast ă sub-sec țiune
se raporteaz ă obligatoriu contul analitic folosit de c ătre contribuabil pentru înregistrarea
tranzacțiilor în sistemul contabil conform planului de conturi aplicabil în baza legisla ției
române ști (AccountID fiind un câmp obligatoriu), și, opțional, contul contabil stabilit pe
baza standardului utilizat în principal de c ătre contribuabil în ERP-ul intern
(StandardAccountID, fiind un câmp opțional). Informațiile cu privire la soldurile
debitoare respectiv creditoare se raporteaz ă alternativ, ca sume pozitive pentru
elementul relevant.”
„În cadrul acestei subsecțiuni se vor raporta informații cu privire la toate conturile
analitice din clasele 1 – 7, pentru care se înregistreaz ă sold ini țial, sold final sau rulaje
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în perioada de raportare. Contribuabilii raporteaz ă informa ții cu privire la toate
conturile analitice definite din clasele 1-7, indiferent dac ă se înregistreaz ă sold
inițial, sold final sau rulaje în perioada de raportare. În plus, în aceast ă se vor
declara soldurile inițiale și finale ale conturilor din clasa 8 . Pentru contribuabilii
care utilizeaz ă Planul de conturi pentru Societ ăți Comerciale Generale (OMFP
1802/2014), respectiv Planul de conturi pentru Societ ăți Comerciale Generale care
aplic ă prevederile OMFP 2844/2016, nu exist ă obligația raport ării conturilor din clasa 9.”
Plan de conturi principal
Pe detalierea contului au fost introduse câmpuri noi: Simbol SAF-T, TaxCode, TaxType
şi bifa de impozit pentru taxa asociat ă contului.

Prezentare câmpuri ad ăugate pe machete Plan de Conturi

Asociere la nivel de TaxCode conform nomenclator ANAF
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Asocierea tipului de taxă conform nomenclator ANAF

Simbolul SAF-T se poate selecta manual din gril ă pentru fiecare cont în parte sau
poate fi făcută asocierea automat ă din Declaraţii, începând cu versiunea 229.01, prin
apăsarea coloanei Simbol.
Dacă se dore şte modificarea unei asocieri la nivelul Simbol SAF-T din Win Mentor, se
face click dreapta şi va disp ărea asocierea f ăcut ă iniţial, putând fi ad ăugat noul simbol
SAFT dorit.

Opţiune asociere simboluri
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La folosirea opţiunii de „Asociere simboluri”, se va deschide macheta de asociere cu
două tab-uri: unul pentru Planul de conturi şi unul pentru parteneri. Pe tab-ul Parteneri
veţi reg ăsi lista de parteneri cu DA pe coloana Prezent pe SAF-T, informaţia este
preluat ă din Nomenclatorul de parteneri din Mentor. Dac ă nu se dore şte declararea
operaţiunilor pe acel partener, puteţi selecta „Nu” în aceast ă machet ă şi nu vor fi
declarate tranzacţiile cu acesta în D406.

Asociere simboluri SAF-T
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La conturile la care nu s-a reu șit identificarea, va fi necesar s ă se completeze manual
Simbol SAF-T.

Asociere manuală a simbolului de cont SAF-T

În declaraţia SAF-T se preia pe <AccountID> codul SAF-T. („ Account ID – se va declara
contul analitic creat pe baza standardului definit de autorit ățile române, conform
planului de conturi aplicabil în baza reglement ărilor contabile. Acesta trebuie s ă
respecte regulile de prev ăzute de legislația contabil ă, aplicabil ă tipului de societate
raportoare conform standardelor române ști de contabilitate, respectiv validarea
structurii contului se va face folosind primele 3 sau 4 caractere din formatul
contului. Spre exemplu, în cazul utiliz ării de c ătre un contribuabil care aplic ă
reglement ările contabile aprobate prim OMFP nr. 1802/2014, a contului analitic
44260001, în fi șierul de raportare SAF-T se va declara contul analitic 44260001
(validarea structurii contului efectuându-se utilizând primele 4 caractere din formatul
contului, respectiv 4426. Contul trebuie s ă fie un num ăr întreg diferit de 0, f ăr ă spa ţii şi
caractere).” Simbolul de cont a şa cum este definit în cadrul fiec ărei firme se va exporta
în declaraţia SAF-T pe <StandardAccountID>.
Nomenclatoarele privind Planurile de conturi prev ăzute în documentaţia de la ANAF vor
fi puse la dispoziţia clienţilor în directorul cu documentaţia aferent ă acestei noi
declaraţii.
În D406, în sub-secţiunea <GeneralLedgerAccounts> se vor exporta toate conturile cu
sold iniţial/final sau rulaje în perioada raport ării precum şi cele ce au Cod SAF-T
completat dar nu au sold/rulaje. Dac ă contul este de Activ, se export ă valori doar în
elementele <OpeningDebitBalance> şi <ClosingDebitBalance>, iar dac ă este de Pasiv
doar în elementele <OpeningCreditBalance> şi <ClosingCreditBalance>. În cazul
conturilor bifuncţionale, analiza este f ăcut ă în funcţie de sold iniţial: dac ă are sold iniţial
debitor atunci se va completa <OpeningDebitBalance> şi <ClosingDebitBalance>, dac ă
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are sold inițial creditor
<ClosingCreditBalance>.

se

va

completa

<OpeningCreditBalance>

şi

2.2. Taxonomies (Taxonomii)
Aceasta nu este raportabil ă în Declarația informativ ă D406.
2.3. Customers (Clienți)
„Conține informații despre Clienți precum detaliile de identificare (denumire, adres ă, cod
de înregistrare fiscal ă), contul analitic în care este înregistrat soldul clientului respectiv,
soldul inițial debitor/creditor, sold final debitor/creditor”.
Nomenclator parteneri
S-a ad ăugat câmpul Prezent pe declarația SAF-T pentru a seta ce parteneri se vor
declara în Declarația 406. Aceast ă opțiune vine implicit bifat ă atât pentru partenerii
existenți, cât și pentru cei noi ad ăugați.

Poziționare bifă – Prezent pe declarația SAF-T

Câmpuri obligatorii pe partener

Creat: 17.06.2019, Modificat: 10.02.2022

11/31

Câmpurile obligatorii de la nivel de partener sunt: nume, cod fiscal, cod unic pentru
client(CustomerID), ora ş, ţară.
În D406 se vor exporta toţi partenerii cu sold iniţial, final sau rulaje în perioada pentru
care se face raportarea precum şi cei cu bif ă de „Export SAF-T”, chiar dac ă nu au
sold/rulaj; cei care nu au nici solduri nici rulaje sunt adu şi doar ca Furnizori (ca s ă nu se
dubleze inutil informaţiile aferente lor).
Codul unic pentru client/furnizor se va completa automat la generarea declaraţiei,
după cum urmeaz ă:

· „00 urmat de CUI – pentru operatorii economici înregistrați în România;
· 01 urmat de codul de țar ă și de Codul unic de identificare pentru TVA din statul
membru respectiv – pentru operatorii economici din statele membre ale UE;

· 02 urmat de codul de țar ă și de codul unic de identificare din statul respectiv,
care nu este nici România, nici stat membru UE – pentru operatorii economici din
alte state care nu sunt România sau membre UE;

· 03 urmat de CNP pentru persoane fizice cet ățeni români sau 03 urmat de codul
unic personal pentru persoane fizice rezidente în România;

· 04 urmat de cod client asociat în mod unic de c ătre operatorul economic, pentru
pers. fizice care nu î și declar ă CNP-ul pe tranzacții (exemplu: comerț online);

· 05 urmat de codul de țar ă și de cod client asociat în mod unic de c ătre operatorul

economic – pentru operatorii economici care nu sunt înregistra ți în scopuri de TVA
din statele membre ale UE, mai puțin România;

· 06 urmat de codul de țar ă și de cod client asociat în mod unic de c ătre operatorul

economic – pentru operatorii economici care nu sunt înregistra ți în scopuri de TVA
din statele non-UE;

· 08 urmat de 13 cifre zero (080000000000000) pentru clien ții care NU SE

IDENTIFICĂ cu cod fiscal în tranzacțiile de la punctele de vânzare, precum sta ții de
distribuție de carburanți-lubrefianți sau magazine cu vânzare în detaliu. Acest cod
este utilizat NUMAI pentru astfel de tranzacții și nu este un înlocuitor universal în
raportarea facturilor și pl ăților etc”
!!! Dac ă nu exist ă informaţiile cerute, se va completa acest cod dup ă regula: tip (dou ă
cifre zecimale) urmat de codul unic al clientului din baza de date (tabel NPART).
„Contribuabilii care, din punct de vedere tehnic, au definit în sistemele informatice drept
clienți alte entit ăți juridice și/sau persoane fizice care nu au calitatea de clien ți, cum ar fi
angajații pentru scopul înregistr ării deconturilor de cheltuieli (alte situa ții decât cele în
care sunt efectuate vânz ări/achiziții de la/c ătre angajați), bugetul de stat pentru
rambursarea TVA, nu vor raporta respectivele entit ăți juridice și/sau persoane fizice în
cadrul acestei subsecțiuni.
Contribuabilii care efectueaz ă vânz ări c ătre clienți, utilizând dou ă sau mai multe coduri
de TVA ale acestora (e.g. vânz ări c ătre clienți înregistrați în scopuri de TVA în mai multe
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state membre), în aceast ă vor raporta informațiile pentru fiecare CustomerID , ce
se va determina utilizând codul de înregistrare în scopuri de TVA men ționat în facturile
de vânzare.”
2.4. Suppliers (Furnizori)
„Conține informații despre Furnizori precum detaliile de identificare (denumire, adres ă,
cod de înregistrare fiscal ă), contul analitic în care este înregistrat soldul furnizorului
respectiv, sold inițial creditor/debit, sold final creditor/debitor.”
Câmpurile obligatorii de la nivel de partener sunt: nume, cod fiscal, cod unic pentru
furnizor (identic ca cel de la client, dar f ăr ă tipul 08 deoarece identitatea furnizorului pe
bază de cod fiscal este mereu cunoscut ă), ora ş, ţar ă.
2.5. TaxTable (Tabelă taxe)
„Conține informații specifice despre taxe. În funcție de tipul de tax ă (de ex. TVA),
contribuabilul va raporta codurile de tax ă din nomenclatorul Coduri de tax ă TVA pentru
operațiuni incluse în fi șierul SAF-T. În cadrul acestei subsec țiuni este obligatorie
raportarea informațiilor cu privire la TaxType TVA şi TaxType WHT (impozit cu re ținere
la surs ă) pentru care sunt definite coduri de taxa (TaxCode). Raportarea altor taxe şi
impozite este opțional ă.”
În Planul de conturi, la nivel de cont se poate selecta codul aferent <TaxType>-ului din
nomenclatorul de coduri pentru impozitele și taxele la bugetul statului. Se va selecta
acest cod doar pentru conturile din clasa a 4-a ce reprezint ă un impozit de pl ătit.
2.6. UOMTable (Tabela Unităților de M ăsur ă – UOM)
„Conține detalii cu privire la unit ățile de m ăsur ă utilizate de contribuabil, conform
Nomenclatorului Unit ăți de m ăsur ă, care face parte integrant ă din schema SAF-T. În
cadrul acestei subsecțiuni, se vor raporta unit ățile de m ăsur ă utilizate de contribuabil
pentru gestiunea stocurilor în perioada de raportare, conform Nomeclatorului Unit ăți de
m ăsur ă.”
Unităţi de măsură
La fiecare UM principal ă utilizatorii trebuie s ă selecteze „Corespondent SAF-T” din
nomenclatorul unit ăților de m ăsur ă standardizate (derivat din tariful vamal combinat), ce
conține lista abrevierilor unit ăților de m ăsur ă și codurile acestora şi s ă completeze
paritatea faţă de aceasta. („În cazul în care unit ățile de m ăsur ă utilizate comercial de
anumiți contribuabili pentru m ărfurile din stocurile lor nu sunt reg ăsite printre unit ățile de
m ăsur ă tolerate din nomenclator – contribuabilul trebuie s ă preg ăteasc ă înregistr ările
privind stocurile prin raportare la unitatea de m ăsur ă din sistemul interna țional de
m ăsuri
(standardizat
ISO,
sistem
MKS)
și
s ă declare
în
câmpul
UOMToUOMBaseConversionFactor din înregistarea Products – factorul de conversie
utilizat față de unitatea de m ăsur ă specific ă.”)
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Selectare cod UM din sistemul Internațional SAF-T

2.7. AnalysisTypeTable (Tabel tipuri analiz ă)
„Conține detalii cu privire la structura centrelor de cost, centrelor de profit ori a oric ăror
alte tipuri de analiz ă implementate de contribuabilul care depune fi șierul SAF-T.”
Nu vom avea detaliat ă aceast ă secţiune în D406, neavând dezvoltare în Win Mentor
pentru evidenţa activit ăţii pe Centre de Cost.
2.8. MovementTypeTable (Tabelă tipuri mi șc ări)
„Conține tipurile de mi șcare și subtipurile de mi șcare asociate mi șc ărilor privind
stocurile, definite prin Nomenclatorul Codificare mi șc ări de produse în stocuri care face
parte integrant ă din schema SAF-T. În cadrul acestei subsecțiuni se vor raporta toate
codurile de mi șcare de stocuri utilizate de contribuabil în perioada de raportare,
conform nomenclatorului Codificare mi șc ări de produse în stocuri.”
Acestea nu se declar ă momentan.
2.9. Products (Produse)
„Conține informații cu privire la produse (bunuri sau servicii), precum cod produs,
indicator, grup ă, descriere, unitate de m ăsur ă, încadrare tarifar ă (cod NC), metod ă de
evaluare (FIFO, LIFO, CMP). În cadrul acestei subsecțiuni, se vor raporta informații cu
privire la produsele (bunuri sau servicii), dup ă cum urmeaz ă: materii prime, materiale
consumabile, produse finite, m ărfuri; Nu este obligatorie raportarea în aceast ă a
produselor în curs de execuție. În cadrul acestei subsecțiuni se vor raporta informa ții cu
privire la toate produsele, a șa cum au fost definite mai sus, ce au fost achizi ționate,
vândute sau se afl ă în stoc în perioada de raportare. Contribuabilii pot opta s ă
raporteze toate produsele utilizate în mod obi șnuit, indiferent dac ă acestea au fost
achiziționate, vândute sau se afl ă în stoc în perioada de raportare.”
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Nomenclator articole
La nivel de articol, s-au ad ăugat trei câmpuri noi: Prezent pe declarația SAF-T,
Denumire generic ă TARIC3 și Solvent utilizat (dac ă este motorin ă) . Aceste câmpuri
se regăsesc pe tab-ul „Alte caracteristici”.
Câmpurile obligatorii pentru articole în SAF-T:
- Product code – codul de identificare a articolului din tabla – ce poate fi vizualizat din
lista Nomenclator articole;
- Descrierea – denumirea produsului;
- Denumerica generic ă TARI C3;
- Unitatea de m ăsur ă.

Poziționare bifă - Prezent pe declarația SAF-T

Articolele care au bifa Prezent în declarația SAF-T, câmp ce vine implicit bifat, se vor
regăsi în Declarația D406.
Solvent utilizat este valabilă pentru articolele de tip motorin ă unde intervine obligația
de marcare și colorare conform Codului Fiscal: blue_35 și yellow_124. Valoarea
implicit ă este null.
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Selectare cod pentru articol de tip solvent

Codul vamal – codul de identificare a articolului se va selecta din lista afi șat ă la
Denumire generică TARIC3;

Selectare cod din nomenclatorul TariC3

2.10. PhysicalStock (Stocuri)
„Conține detalii cu privire la stocuri, precum ID-ul depozitului unde se g ăsesc bunurile,
codul de identificare al produsului, detalii despre proprietarul stocurilor, codul de
încadrare tarifar ă (codul NC), detalii privind cantitatea la început și la final de perioad ă
de raportare, valoarea stocului la început și la final de perioad ă de raportare. În cadrul
acestei subsecțiuni se vor raporta informații atât cu privire la stocurile proprietatea
contribuabilului, cât și cu privire la stocuri ale terților aflate la dispozi ția contribuabilului,
spre exemplu: stocuri în custodie, stocuri în consignație, bunuri primite spre prelucrare,
ambalaje returnabile.”
Chiar dac ă societatea aplic ă metoda inventarului intermitent, evidenţa valorică, pentru
a putea raporta datele solicitate în SAF-T trebuie s ă se ţin ă evidenţa cantitativ ă a
stocurilor. Numai în cursul perioadei fiscale şi numai în contabilitatea financiar ă se pot
utiliza conturile de cheltuieli pentru stocuri, urmând ca la finalul fiec ărei perioade s ă se
determine faptic stocurile.
Aceast ă subsecțiune trebuie depus ă doar la cererea ANAF, pe baza unei solicit ări
specifice din partea autorit ății, termen care nu poate fi mai mic de 30 de zile
calendaristice de la data solicit ării.
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2.11. Owners (Proprietari)
„Conține detalii cu privire la proprietarii stocurilor. În situația în care proprietarul tuturor
stocurilor este contribuabilul, nu se vor raporta informații în cadrul acestei subsec țiuni.
În situația în care proprietarul stocurilor este un terț, în cadrul acestei subsec țiuni se vor
raporta informații cu privire la entitatea terță, iar în cadrul câmpului AccountID se va
raporta contul contabil 8038 Bunuri primite în administrare, concesiune şi cu chirie.”
Momentan nu ducem informaţii în aceast ă secţiune.
2.12. Assets (Active)
„Conține detalii cu privire la active, precum num ăr de inventar al activului (asset ID),
contul analitic în care este înregistrat activul, descrierea activului, furnizorul activului,
data achiziției și data punerii în funcțiune precum și informa ții contabile cu privire la
evaluarea activului (de ex. costurile totale de achizi ție/produc ție la începutul și finalul
perioadei selectate pentru raportare, valoarea costului cu capitaliz ările, perioada de
viaţă a activului în ani/luni, valori contabile asociate transferurilor de active/ie șirilor de
active, metoda de amortizare, valoarea amortiz ării din perioada selectat ă, reevalu ări.
În cadrul acestei subsecțiuni se vor raporta informații cu privire la toate mijloacele fixe
deținute de
Aceast ă subsecțiune se declar ă pân ă la data depunerii situațiilor financiare aferente
exercițiului financiar la care se refer ă.
3. Secțiunea GeneralLedgerEntries (Înregistr ări Contabile - Registrul Jurnal)
„Conține informații despre înregistr ările contabile efectuate în perioada de raportare a șa
cum sunt înregistrate în sistemul contabil al contribuabilului. Se vor raporta înregistr ările
contabile, la nivel de tranzacție, incluzând conturile contabile analitice stabilite conform
planului de conturi românesc aplicabil contribuabilului (AccountID).”
Se vor raporta toate înregistr ările din registrul jurnal din perioadei de raportare, mai
puţin cele aferente clasei 8 şi 9.
4. Secțiunea SourceDocuments (Documente Surs ă)
„Conține informații despre documentele surs ă precum facturi de vânzare, facturi de
cump ărare, pl ăti, documente pentru mi șcarea stocurilor, documente pentru tranzac ții cu
active.”
4.1. Sales Invoices (Facturi de vânzare)
„ Conține informații despre facturile de vânz ări precum num ărul de intr ări/facturi, total
debit, total credit, informații despre client, data facturii, termen de plat ă, liniile din
factur ă, indicatorul privind auto-facturarea, codul de tax ă.”
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Ie șiri facturi

Câmpuri referitoare SAF-T pe factură

S-a ad ăugat un câmp „Tip SAF-T” cu valorile posibile: Iniţial ă, Storno, Corecţie,
Autofactur ă, Factur ă la bon(pentru facturi încasate cu bon fiscal).
De asemenea, la Termene de plată s-a actualizat lista cu „Definit de comun acord” și
„Instument nedefinit”. Codurile aferente tipurilor de plat ă în aplicația WinMENTOR sunt:
-codul 01 –Numerar;
-codul 02 –Compensare;
-codul 03 –F ăr ă numerar: Bilet la Ordin, Online, BO avalizat;
-codul 98 –Definit de comun acord;
-codul 99 –Instrument nedefinit.

Instrumente plat ă noi la factur ă

La nivel de linie, a fost introdus ă coloana TaxCode ce se completeaz ă automat la
salvarea documentului în funcţie de partener, tip tranzacţie, tip TVA, tip articol,TVA etc.
Dacă după salvarea documentului, apare TaxCode = 0, înseamn ă c ă este o tranzacţie
ce nu corespunde regulilor de identificare şi se va putea completa manual sau vom
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analiza aceast ă situaţie şi vom corecta ulterior. Liniile cu TaxCode completat manual, cu
ajutorul butonului SAF-T, nu mai intr ă în procedura de codificare automat ă de la
salvarea documentului.

Butonul
va putea fi apelat dup ă salvare documentului, altfel veţi primi mesajul
de eroare de mai jos.

Mesaj apelare buton SAF-T de pe factură

Descriere machetă TaxDecl
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Pentru tranzacţiile deja introduse se va putea genera acest TaxCode fie la
modific>salvez pe tranzacţie, sau automat prin procedura SAF_T: Refacere TaxCode
pe documente, din Service – Întreținere.

Opţiune refacere TaxCode

Mesaj rulare opţiune Refacere TaxCode

Sunt aduse în aceast ă subsecțiune ie şirile pe facturi fiscale, ie şirile în valut ă, ie şirile pe
chitanţe/bonuri fiscale şi facturile la aviz.
Vânzările pentru care se emit bonuri fiscale, se vor raporta la nivel centralizat, în baza
rapoartelor Z, în secţiunea «General Ledger Entries», cu codurile de tax ă pentru TVA
asociate fiec ărui tip de operaţiune. În acest caz, se va utiliza un cod de CustomerID
care să identifice clienţii persoane fizice pentru care nu se cunoa şte identitatea la
momentul emiterii bonurilor fiscale, respectiv 08-000000000000000000. Bonurile fiscale
nu se vor raporta în subsecţiunea „Sales Invoices”.
În cazul în care pentru vânz ările efectuate de comercianți pe baza de bon fiscal, se emit
facturi la cererea clientului, la raportarea acestor facturi se va folosi codul: 310327 –
Livrări de bunuri și prest ări servicii pentru care este evidențiat ă suma taxei Colectate.
Pentru facturile de tip „Intern ă- autofacturare” va fi nevoie s ă se selecteze şi Tip SAF-T=
389 – Autofactură.
Tip SAF-T = 381 – Storno se va selecta manual dac ă factura conţine doar poziţii ce
constituie un retur, în caz contrar, dac ă sunt atât linii cu +, cât şi cu – pe acel document
se va l ăsa tipul implicit = 380 – Iniţială.
Tip SAF-T = 384 – Corecţie se selecteaz ă în cazul unei facturi finale reemise ca
urmare a unei corecţii la o factur ă iniţial ă sau factur ă storno.
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În cazul facturilor de export, nu va fi adus TaxCode corespunz ător dac ă nu este setat ă
corect particularitatea de TVA, în funcţie de tipul tranzacţiei .

Pentru facturi externe făr ă alte particularit ăţi se alege opţiunea general ă

Analiza tranzacţiilor f ăr ă TaxCode generat se va putea face din lista de Ie şiri, unde s-a
introdus o coloan ă nou ă cu TaxCode.
4.2. Purchase Invoices (Facturi de achiziție)
„Conține informații despre facturile de cump ărare precum num ărul de intr ări/facturi, total
debit, total credit, informații despre furnizor, data facturii, termen de plat ă, liniile din
factur ă, indicatorul privind auto-facturarea, codul de tax ă.”
Sunt cuprinse în aceast ă subsecțiune intr ările pe facturi fiscale, intr ările din import,
intrările pe chitanţă/bon fiscal, facturile la avize furnizori, DVI la avize furnizori și
facturile în a şteptare.
Foarte important e că aceste documente s ă fie introduse corect şi conform legislaţiei
deoarece orice gre şeal ă de operare va duce la imposibilitatea de codificare, de exemplu
o achiziţie intracomunitar ă introdus ă pe un partener cu RO nu va putea fi identificat ă la
codificarea TaxCode-ului.
Facturile de decontare intern ă sunt excluse de la export SAF-T.
Discountul pe factur ă nu va mai putea fi trecut pe cont, r ămânând active doar cele
distribuite pe articolele/grupul de articole precedente. Pe factura la aviz (intrare) au fost
inhibate opţiunile acordare discount, fiind necesar ă crearea unui articol tip serviciu care
să fie utilizat în aceste situaţii.
La Intr ări, facturile de transport repartizate pe DVI sunt excluse de la export SAF-T
deoarece ele sunt incluse în TVA-ul de pe DVI. De asemenea şi facturile de decontare
intern ă.
Intrările cu bif ă de Autofacturare necesit ă şi setarea câmpului TipSAF-T=389 –
Autofactură.
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Analiza tranzacţiilor f ăr ă TaxCode generat se va putea face din lista de Intrări în care
va fi disponibil ă coloana de TaxCode.
4.3. Payments (Plăți)
„Conține detalii despre pl ăți precum perioada, ID tranzacției, data tranzac ției, descriere,
liniile de pl ăți.”
Sunt cuprinse în aceast ă subsecțiune toate pl ăţile şi încas ările care genereaz ă intr ări şi
ie şiri de sume din firm ă (deci f ăr ă compens ări, pl ăti/încas ări angajaţi, viramente) şi
monetarele.
Configurare TaxCode pentru pl ăți
Trebuie să fie setat ă bifa „Este un impozit” pentru toate conturile de impozite, taxe şi
accize la care este obligatorie completarea bazei de calcul la nivel de plat ă.
Pentru conturile care reprezint ă impozitele din nomenclatorul WHT trebuie selectat
TaxType şi TaxCode.

Exemplu completare categorie obligaţie de plat ă

Doar pentru contul de TVA de plată (442.03) trebuie f ăcut ă setarea de mai jos cu
menţiunea ca taxtype-ul este în funcţie de tipul de raportare (lunar ă 301, trimestrial ă
302...).

Asociere TaxType pt contul 4423
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Pentru restul conturilor care reprezint ă alte impozite (altele decât TVA sau WHT) se
poate alege TaxType sau poate r ămâne nedefinit, iar TaxCode r ămâne nedefinit ,
deocamdată nu sunt obligatorii.

Exemple asociere TaxCode şi/sau Taxtype
Tranzacţii casă şi bancă (doar cele curente), Justific ări avans decontare
S-a introdus butonul

unde se completeaz ă:

– TaxCode-ul determinat automat pentru pl ăți direct pe cheltuieli cu TVA, încas ări
direct pe venituri cu TVA, încas ări de avansuri clienţi cu TVA, pl ăți de avansuri
furnizori cu TVA;
– TaxCode-ul preluat automat din planul de conturi pentru pl ăţile TVA, de impozite
WHT (cele din nomenclatorul Tax_Imp);
– Baza de impunere care se calculeaz ă automat conform procentului de la TaxCodeul aferent dar se poate şi edita manual ( „În cazul impozitelor cu reţinere la surs ă, în
aceast ă secțiune se raporteaz ă distinct baza de impunere, taxele asociate şi suma
brut ă aferent ă plaților efectuate”);
– TaxVal reprezint ă TVA-ul pentru tranzacţii cu TVA pe trezorerie şi valoare integral ă
pentru plata de impozite.
Pentru plăţile de facturi cu TVA la încasare se raporteaz ă şi TaxType şi TaxCod-ul
aferent din factura pl ătit ă --- opţiune în curs de dezvoltare.
„Pentru Secţiunea General Ledger Entries, Secţiunea Source Documents, subsec ţiunile
Sales Invoices, Purchases Invoices sau Secţiunea Source Documents, subsecţiunea
Payments se vor avea în vedere urm ătoarele reguli de raportare a elementelor
TaxType, respectiv TaxCode:
Pentru TVA: TaxType TVA a şa cum a fost definit în nomenclatorul Tax_Imp și
codurile de tax ă (TaxCode) aferente corespunz ător înregistr ărilor contabile cu impact
pentru înregistrarea în evidenţele contabile a TVA, a şa cum au fost ele definite în
Schem ă.
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Pentru WHT: TaxType WHT a şa cum a fost definit în nomenclatorul Tax_Imp și
codurile de tax ă (TaxCode) aferente corespunz ător înregistr ărilor contabile de
constituire de WHT, a şa cum au fost eledefinite în Schema - WHT – nomenclator.
Pentru alte taxe şi impozite: În cazul celorlalte tipuri de taxe şi impozite, pentru
raportarea SAF-T, contribuabilii au 2 op ţiuni, ace ştia putând decide cum le este
favorabil s ă declare, în func ţie de ra ţionamente de business, tehnice sau alte
considerente:
·

Opţiunea 1: Pentru TaxType se va selecta tipul de impozit a şa cum a fost
definit în nomenclatorul Tax_Imp (altul decât 000 – Taxe) şi TaxCode 000000 ( șase de zero) cu care se completeaz ă acest câmp atunci când
TaxType este diferit de TVA sau WHT;

·

Opţiunea 2: Pentru TaxType se va selecta tipul de impozit GENERIC a şa
cum a fost definit în nomenclatorul Tax_Imp, 000 – Taxe (cod nou introdus)
şi TaxCode – 000000 ( șase de zero) cu care se completeaz ă acest câmp
atunci când TaxType este diferit deTVA sau WHT.

Prin aceast ă abordare se r ăspunde solicit ării venite din partea unor contribuabili de a
simplifica raportarea, dar nici nu se îngr ăde şte posibilitatea de raportare integral ă,
defalcat ă pe toate tipurilede taxe, în cazul în care contribuabilii doresc acest lucru.
Pentru înregistr ările contabile şi pl ăţile care nu sunt relevante pentru niciun fel de
impozite şi taxe, se va raporta Tax Type 000 şi TaxCode 000000.”
Monetare
Ş i pe această machet ă este disponibil ă opţiunea
care centralizeaz ă liniile de
pe monetar pe cote de TVA:
– 310309 – Livrări de bunuri şi prest ări de servicii taxabile cu cota 19%;
– 310310 – Livrări de bunuri şi prest ări de servicii taxabile cu cota 9%;
– 310311 – Livr ări de bunuri şi prest ări de servicii taxabile cu cota 5%;
– 310314 – Livr ări de bunuri şi /sau prest ări de servicii scutite cu drept de deducere,
altele decât Exporturile;
– 310326 – Livrări de bunuri și prest ări de servicii scutite f ăr ă drept de deducere.
În declaraţie, se face împ ărţirea valorilor proporţional pe tipul de venit (ContSaft),
formele de încasare şi pe cotele de TVA existe pe document. PaymentMethod se
completeaz ă cu 01 pentru Cash, 03 pentru Card şi Cec şi 98 pentru alte forme de
încasare.
„Încas ările aferente vânz ărilor pentru care se emit bonuri fiscale se vor raporta cumulat,
la nivel de zi, în secțiunea Source Documents, Payments. Aceast ă abordare acoper ă
situațiile urm ătoare:
– Toate pl ățile în numerar;
– Toate pl ățile cu card;
– Toate pl ățile cu bonuri valorice / alte mecanisme;
– Toate pl ățile combinate – card + numerar + bon valoric etc. (inclusiv cazurile
pl ăților cu bonuri de mas ă la comercianţii din segmentul alimentar etc.).
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Mecanismul se aplic ă și bonurilor fiscale pe care s-a înscris la cererea cump ăr ătorului
codul de înregistrare în scopuri de TVA – în sensul c ă nu se raporteaz ă la vânz ător în
mod detaliat și separat de alte bonuri fiscale sau încas ări. În acest caz, se va utiliza un
cod de CustomerID care s ă identifice clienţii persoane fizice pentru care nu se cunoa şte
identitatea acestora la momentul emiterii bonurilor fiscale, respectiv 080000000000000
(13 de 0).”
Completarea câmpurilor pentru Clien ţi şi Furnizori:
„CustomerID/SupplierID – pentru tranzacțiile şi liniile corespunz ătoare din aceast ă ,
care nu reprezint ă o plat ă/ încasare realizat ă c ătre un Furnizor/ Client pentru care,
conform reglement ărilor contabile aplicabile, exist ă obligația de contabilizare pe fiecare
persoan ă fizic ă sau juridic ă, în câmpurile „SupplierID” şi „CustomerID” se completează
cu codul unic al contribuabilului raportor.”
„Aceste înregistr ări sunt diferențiate prin faptul c ă SupplierID = CustomerID =
RegistrationNumber (din structura 5.5 CompanyHeaderStructure), prefixat cu „00”, f ăr ă
particula „RO” (în RegistrationNumber se completeaz ă CUI-ul contribuabilului
raportor)”.
Completarea câmpului DebitCreditIndicator:
„DebitCreditIndicator – se raporteaz ă din punct de vedere al contului aferent liniei din
documentul de plat ă/încasare (exemplu: plata c ătre furnizor, încasare de la client, plata
de comision bancar, plata de dobând ă etc). Astfel, în cazul unei încas ări se raporteaz ă
D (debit), iar în cazul unei pl ăti se raporteaz ă C (credit).”

4.4. Movement of Goods (Mi șc ări de bunuri)
„Conține detalii cu privire la mi șcarea bunurilor, precum num ărul total de mi șc ări în
perioada selectat ă, total cantitate primit ă, total cantitate ie șit ă, referin ța unic ă a fiec ărei
mi șc ări de bunuri și data fiec ărei mi șc ări de bunuri, data post ării fiec ărei mi șc ări de
bunuri, tipul mi șc ării de bunuri (conform Nomenclatorului Codificare mi șc ări de produse
în stocuri), document de referință, detalii la nivel de linie per tip de mi șcare”.
Acestea nu se declar ă momentan.
4.5. Asset Transactions (Tranzacții cu active)
Acestea nu se declar ă momentan.
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III. FUNC ŢIONARE
Obligatoriu declarația se va genera doar pe luni închise. Recomand ăm ca înainte de
închidereade lun ă s ă se verifice urm ătoarele situații:
1. Plăți/încasări cu leg ături pierdute. Lista se lanseaz ă din Service – Pl ăți/încas ări.
Fiecare document din aceast ă list ă trebuie deschis (cu click dreapta de mouse) și
refăcute legăturile inexistente.
2. Necorelări obligațiicu plăți/încas ări . Lista se lanseaz ă din Service – Pl ăți/încas ări;
de verificat toate documentele ce apar în aceast ă list ă.
3. Stocuri negative pe gestiuni din Liste – Mentor – Stocuri – „Stocuri la moment”. Se
identific ă stocurile negative și apoi sevor rezolvatranzacțiile ce au dus la apariția lor.
4. Livrări din stocuri negative din Service – Avarie – Documente ce conțin livr ări din
stocuri negative.
5. „Balanța sintetic ă parteneri”(generată indiferent de tipul contabil și de moned ă,
centralizat ăpe cont) din Liste > Mentor > Parteneri s ă aib ă acelea și solduri cu „Balanța
contabilă”.Verificarea se face pe soldurile conturilor de parteneri, nu pe rulaje.
6. „Balanța stocurilor pe conturi” (centralizat ă indiferent de gestiune și tip contabil)
săaib ă aceleași solduri cu valoarea stocurilor din „Stocuri la moment”.
7. „Registrele de cas ă și banc ă” s ă aib ă acelea şi solduri cu „Balanţa contabilă” pe
conturile de trezorerie.
8. „Situația imobilizărilor”să fie corelată cu „Balanța contabilă”. Se verific ă valoarea
amortizărilor curente din luna cu rulajul curent al conturilor de amortizare (28x) și
valoarea rămas ă neamortizat ă cu diferența dintre soldurile finale ale conturilor de
imobilizări și soldurile finale ale conturilor de amortiz ări.
Declaraţia se va genera din Declaraţii>Mentor> Declaraţia D406 SAF-T sau direct de pe
iconiţa din bara de meniu doar pe luna de lucru. Astfel, iniţial va trebui selectat ă din
meniu luna de lucru pt care se va face raportarea.

Selectare luna de lucru Declaraţii

Creat: 17.06.2019, Modificat: 10.02.2022

26/31

Primul pas este cel de Generare date:

Opţiunea de Generare date

Macheta setări pentruGenerare date

Generarea se poate face în mediul de testare pentru care se va folosi la validare tipul
declaraţiei D406T, urmând ca sau în mediul de producţie, declaraţia final ă ce va fi
transmisă la Anaf şi se va valida cu D406 (în versiunile urm ătoare de Declaraţii). În
mediul de testarea se va putea genera şi pe luna deschis ă pentru a putea avea acces
mai facil la datele din luna ce trebuiesc corectate, în schimb, pe mediul producţie,
generarea trebuie s ă se realizeze cu luna de raportare închis ă.
Atenţie!!!
Momentan xml-ul generat este dup ă algoritmul din mediul de testare, a şadar
validarea se va face doar cu DukIntegrator cu tipul declara ţiei D406T, urmând ca
în versiunile viitoare s ă se genereze şi xml-ul în mediul de produc ţie.
În machetă vin setate luna şi anul de lucru pentru raportarea precum şi calea de export
implicit ă
a
fi şierelor
FDS
şi
xml.
Acestea
se
vor
reg ăsi
în
WinMent/DATA/@SAFT/Firma/luna de raportare.
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Tot aici pot fi bifate/debifate categoriile de informaţii raportate (momentan se recomand ă
utilizarea declaraţiei cu set ările implicite).
Următorul pas este apelarea butonului Generare tabele SAF-T, după care veţi obţine
următorul mesaj.

Mesaj finalizare Generare date

La finalizare, în directorul setat o s ă apar ă în WinMent/DATA/@SAFT/Firma/luna de
raportare – toate FDS-urile cu datele exportate.
După acest mesaj va fi activ ă opţiunea de Start XML app care deschide aplicaţia
WMDECL

Opţiunea Start XML app
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Opţiunea Generare xml + xml-ul şi erorile obţinute

După deschiderea aplicaţiei WMDECL, se apăs ă pe butonul Generare XML, iar pentru
vizualizarea acestuia se apeleaz ă butonul XML din partea de jos. Validarea se face
automat la generare XML dac ă aveţi corect setate c ăile c ătre DukIntegrator, îns ă se
poate face şi la apelarea butonului Validare XML, iar erorile apar în partea de jos.
XML-ul poate fi deschis şi din calea de export unde se reg ăsesc şi FDS-urile:
WinMent/DATA/@SAFT/Firma/luna de raportare. Pentru vizualizare şi/sau editare se
poafe folosi Notepad++.
Pentru Tip declaraţie = Lunar ă sau trimestrial ă (în funcție de perioada fiscal ă utilizat ă
pentru TVA), există obligația de raportare pentru urm ătoarele secțiuni:
1. Header [Antet]
2. MasterFiles [Fișiere Master]
2.1 GeneralLedgerAccounts [Conturile contabile - Registrul Jurnal]
2.3 Customers [Clienți]
2.4 Suppliers [Furnizori]
2.5 TaxTable [Tabelă Taxe]
2.6 UOMTable [Tabel ă UOM/Unit ăți de Măsura]
2.7 AnalysisTypeTable [Tabelă Tipuri Analiză]
2.9 Products [Produse]
3. GeneralLedgerEntries [Înregistr ări Contabile - Registrul Jurnal]
4. Source Documents [Documente Surs ă]
4.1 Sales Invoices [Facturi de Vânzare]
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4.2 PurchaseInvoices [Facturi de Achiziții]
4.3 Payments [Pl ăți]
Pentru Tip declaraţie = La cerere există obligația de raportare pentru urm ătoarele
secțiuni:
1. Header [Antet]
2. MasterFiles [Fișiere Master]:
2.1 GeneralLedgerAccounts [Conturile contabile - Registrul Jurnal]
2.5 TaxTable [Tabelă Taxe]
2.6 UOMTable [Tabel ă UOM]
2.7 AnalysisTypeTable [Tabelă Tipuri Analiză]
2.8 MovementTypeTable [Tabelă Tipuri Mișc ări]
2.9 Products [Produse]
2.10 PhysicalStock [Stocuri]
2.11 Owners [Proprietari]
4. Source Documents [Documente Surs ă]:
4.4 MovementOfGoods [Mișc ări Bunuri]
Pentru Tip declaraţie = Anual ă în funcție de anul financiar al contribuabilului, exist ă
obligația de raportare pentru urm ătoarele secțiuni:
1. Header [Antet]
2. MasterFiles [Fișiere Master]
2.1 GeneralLedgerAccounts [Registrul Jurnal]
2.7 AnalysisTypeTable [Tabelă Tipuri Analiză]
2.12 Assets [Active]
4. Document Source [Documentele Surs ă]
4.5 AssetTransactions [Tranzacții cu Active]
Erori posibile şi cauze
·

Pe bazele de date foarte mari este posibil ca la generarea XML-ului s ă apar ă
eroarea „Access violation...”, datorită dimensiunii foarte mari a fi şierului exportat.
Încercaţi să alegeţi alt tip de fi şier XML, ca în imaginea de mai jos şi s ă generaţi
încă o dată.

·

La „Monede şi cursuri valutare” verificaţi ca la toate monedele folosite simbolul
să fie scris cu majuscule şi să aveţi completat şi Cod ISO la monede.

·

Verificaţi şi corectaţi în baza de date informaţiile de la detalii contact partener:
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E: MasterFiles (1) secţiune Customers (1) secţiune Customer (24) sec ţiune
CompanyStructure (1) secţiune Contact (1) secţiune ContactPerson (1) sec ţiune
FirstName (1) eroare atribut: atribut prezent dar vid nepermis.


·

·

Toate judeţele din România trebuie s ă aib ă indicativ auto şi toate localit ăţile s ă
aibă judeţul selectat, altfel apare eroarea de mai jos:
E: MasterFiles (1) secţiune Customers (1) secţiune Customer (57) sec ţiune
CompanyStructure (1) secţiune Address (1) secţiune Country (1) eroare regul ă:
Region: Pentru ţar ă 'RO' codul regiunii RO- nu face parte din list ă.
Partenerii trebuie să aib ă cod fiscal, altfel apare eroarea de mai jos:
F: MasterFiles (1) secţiune Customers (1) secţiune Customer (57) sec ţiune
CompanyStructure (1) secţiune TaxRegistration (1) eroare structur ă: elementul
'TaxRegistrationNumber' ar fi trebuit s ă apar ă de minimum 1 ori, dar apare
efectiv de 0 ori.
Partenerii trebuie să aib ă ţara selectat ă la nivel de sediu social, altfel apare
eroarea de mai jos:

F: MasterFiles (1) secţiune Customers (1) secţiune Customer (156) sec ţiune
CompanyStructure (1) secţiune Address (1) secţiune AddressType (1) eroare
structur ă: elementul 'Country' ar fi trebuit s ă apar ă de minimum 1 ori, dar apare
efectiv de 0 ori.
· Dacă nu se completeaz ă la nivel de UM corespondenţa cu UM SAF-T, apare
aceast ă eroare:

·

F: MasterFiles (1) secţiune Products (1) secţiune Product (157) eroare structur ă:
elementul 'UOMBase' ar fi trebuit s ă apar ă de minimum 1 ori, dar apare efectiv
de 0 ori.
OBS: (157) reprezint ă num ărul înregistr ării din XML de la acea secţiune sau
subsecțiune şi din tabelele afi şate în cadrul aplicaţiei WMDECL se poate
identifica exact înregistrarea cu probleme şi se poate şi corecta direct din
declaraţie.
Dacă la nivel de UM nu se completeaz ă şi paritatea pentru UM SAF-T apare
eroarea de mai jos:
F: MasterFiles (1) secţiune Products (1) secţiune Product (1) eroare structur ă:
elementul 'UOMToUOMBaseConversionFactor' ar fi trebuit s ă apar ă de minimum
1 ori, dar apare efectiv de 0 ori.
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