
IMPLEMENTAREA RAPORTARII SAF-T



ETAPE CHEIE

1. Analiza mediului contabil si IT

2. Integrarea sistemelor IT si extragerea de date

3. Transformarea si validarea datelor pe baza cerintelor SAF-T

4. Generarea raportului SAF-T + validare DUK



1. ANALIZA MEDIULUI CONTABIL SI IT 

 Analiza fluxului de date: workshop-uri cu reprezentanții clientului pentru a obține o înțelegere clară a modului în 

care funcționează sistemele fiscale și contabile, in vederea obtinerii datelor necesare raportarii;

 Parcurgerea modulelor (cerintelor) de raportare SAF-T și clarificarea specificațiile tehnice ale tuturor datelor 

solicitate;

 Maparea tuturor datelor necesare la codurile SAF-T

 Estimarea duratei de adaptare a solutiei tehnice conform specificatiilor clientului in ore lucrate.

 Pregatirea fisierelor template ce vor curpinde toate block-urile de date (campurile required/optional), conform 

specificatiei raportarii SAF-T



2. INTEGRAREA SISTEMELOR IT SI EXTRAGEREA DE DATE

 Extragerea automata a datelor prin diverse implementari IT custom este cheia eliminarii exportului
manual al datelor; eliminarea posibilelor erori umane ce pot aparea; accelerarea procesului de colectare
al datelor astfel incat, in functie de frecventa de raportare a clientului (lunar,trimestial etc) sa nu fie 
nevoie de aplicarea aceeasi proceduri manuale de colectare si interpretare a datelor.

 Este o etapa optionala, dar recomandata.

 Pentru a putea incepe aceasta etapa este necesara ANALIZA MEDIULUI CONTABIL SI IT (vezi slide-ul 
precedent)

 Ce se poate folosi: RPA Integration – Power BI – Data mining – Custom scripts – Custom API



3. TRANSFORMAREA SIVALIDAREA DATELOR PE BAZA CERINTELOR SAF-T

 Înainte de a transforma datele brute exportate din sistemele IT, experții contabili/fiscali vor analiza și 
valida dacă cerințele de reglementare sunt îndeplinite, în timp ce experții tehnici vor valida acuratețea 
datelor prin validarea informațiilor extrase cu ajutorul tool-ului de validare integrat in solutia WEB (bazat
pe schema de validare .xsd pusa la dispozitie de ANAF).

 Problemele și erorile vor fi corectate și ajustate înainte ca datele să fie transformate conform formatelor 
de raportare ANAF SAF-T solicitate în format .xml.



4. GENERAREA RAPORTULUI SAF-T + VALIDARE DUK

 Asistenta la semnarea si transmitarea rapoartelor SAF-T catre ANAF prin validarea intregului process.

 Rapoartele SAF-T vor fi validate prin software-ul ANAF “DUK Integrator” iar depunerea se va face prin 
platformele web dedicate ANAF

 In cazul in care reconcilierea automata nu este posibila, aceasta trebuie facuta manual.



OBSERVATII

 Datele solicitate (campurile Mandatory) SAF-T care nu există în sistemele informatice sunt în 
responsabilitatea clientului să fie furnizate într-o formă structurată



THANK YOU


