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           10 iunie 2021 

Către:    Agenția Naționale de Administrare Fiscală (ANAF)  

În atenția:   Doamnei Mirela Călugăreanu,  Președintele ANAF 

Spre știință: Domnului Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor 

 

Stimată doamnă Președinte, 

 

Grupul de lucru pentru fiscalitate al Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR) vă mulțumește pentru 

participarea la întâlnirea din 26 mai 2021 și pentru implicarea mediului de afaceri în dialogul privind 

implementarea SAF-T. 

În urma discuțiilor din 26 mai 2021, concluziile la care se poate ajunge din reacția mai multor companii 

participante, se referă la de dificultățile indentificate, legate de calendarul implementării, precum și cele 

legate de volumul foarte mare de date ce ar urma să fie raportat, în special în lipsa unei proiect de lege 

publicat oficial la acest moment. Companiile participante la întâlnire au identificat ca soluții (i) acordarea 

unei perioade rezonabile pentru ajustarea sistemelor prin raportare la data publicării legislației privind 

SAF-T și a structurii tehnice finale și (ii) implementarea etapizată a schemei SAF-T și extinderea ulterioară. 

În sprijinul inițiativei ANAF de a continua dialogul pe tema SAF-T, vă transmitem în cele ce urmează un 

sumar al  întrebărilor cheie formulate de firmele membre CDR cu privire la implementarea programului 

SAF-T – aceste întrebări au fost transmise fie înaintea întâlnirii, fie în timpul întâlnirii din 26 mai 2021: 

Termene 

1) Când va fi pachetul complet de raportare publicat în Monitorul Oficial pentru a permite 

companiilor să înceapă eforturile de actualizare a sistemelor IT interne? În absența unui act 

normativ în vigoare, astfel de actualizări nu pot fi inițiate deoarece presupun costuri semnificative 

de implementare, de resurse umane sau timp.  

2) Când se va pune la dispoziție pe site-ul ANAF documentul cu specificații tehnice tradus integral în 

română?  

3) Când se va publica pe site-ul ANAF ghidul (despre care s-a menționat de către reprezentanții ANAF 

în întâlnirea din data de 26 mai 2021) ce cuprinde explicații cu privire la informațiile solicitate în 

specificațiile tehnice? Va avea și norme documentul sau un ghid cu mai multe explicații, așa cum 

are acum D394 ? 

4) Înțelegem că vor fi publicate o serie de nomenclatoare care vor trebui mapate de contribuabili cu 

datele din sistemele proprii în vederea raportării SAF-T. Când vor fi publicate aceste 

nomenclatoare?   

5) Când vor fi transpuse instrucțiunile tehnice privind structura fișierului SAF-T în legislația fiscală 

locală (secundară) ? 
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6) Care este termenul prognozat pentru raportarea SAF-T pentru întreprinderi/contribuabili mari. 

Dar pentru cei mici și mijlocii? 

7) Re-publicarea listei marilor contribuabili în vara anului 2021. Având în vedere că a trecut termenul 

de depunere a situațiilor financiare anuale, când se va publica lista marilor contribuabili 

actualizată? Ce se întamplă în cazul în care unii dintre contribuabilii mijlocii vor deveni mari, 

începând cu 2022 și supuși SAF-t  având în vedere că nu există prea mult timp pentru pregătirea 

acestora în comparație cu entitățile care știu deja că sunt mari contribuabili în prezent, deci supuși 

SAF- t. O soluție ar putea fi oferirea unei perioade de tranziție a implementării acelor contribuabili 

care devin contribuabili mari abia începând cu 2022? 

8) Există un calendar clar de consultări/implementare la nivelul ANAF?  Dacă da, care este acest 

calendar ? 

Clarificări cu privire la potențiale riscuri și oportunități pentru contribuabili 

9) Clarificarea beneficiilor intrării în sistemul de raportare SAF-T (cum ar fi auditul desktop, 

eliminarea D394 etc.).  

10) Dat fiind faptul că informațiile puse la dispoziție prin SAF-T trebuie să fie dovezi în instanță, va 

exista un sistem adecvat, clar și funcțional în acest sens? 

11) Aplicarea SAF-T modul cu modul nu poate fi o soluție alternativă, deoarece odată ce o companie 

inițiază actualizarea sistemului IT, toate modulele ar trebui să fie actualizate simultan. ANAF ia în 

considerare opțiunea de începere a raportării SAF-T cu contribuabilii mici care au mai puține date 

de partajat și nu atât de complexe? 

12) ANAF ia în considerare folosirea modelului utilizat pentru D394 când mai multe companii au testat 

o perioadă sistemul și au oferit feedback care a ajutat la îmbunătățiri? Este necesară o perioadă 

de tranziție pentru a permite ajustări / corecții de ambele părți. 

13) În paralel, există discuții despre sistemul electronic de facturare, cele două inițiative vor fi 

corelate? Când estimați că se va începe implementarea sistemului de facturare electronică, mai 

exact când estimați că se va publica un proiect de legislație / specificații tehnice pe acest subiect? 

14) Va exista o armonizare a legislației contabile cu referire la registrele contabile electronice? 

OMFP 1850/2004 prezintă într-o singură pagina (capitolul G) câteva principii. Tot acolo registrul 

jurnal este prezentat într-o formă sintetică cu informații minimale. Vor fi acreditate, certificate 

aplicațiile informatice contabile? De către cine? 

15) Ce sancțiuni se vor aplica în cazul în care contribuabilii nu trimit raportul SAF-T sau o parte din 

acesta (sau de exemplu în situația în care documentul este validat cu erori)? 

16) Cum se vor putea înscrie societățile în programul pilot? Există termen limită? de ex. 1 august 2021, 

sau e valabil pe toată perioada? 

17) În cazul contribuabililor care se vor alătura proiectului pilot, aceștia vor putea transmite raportul 

SAF-T parțial sau cu erori de validare? Vor fi aplicate sancțiuni în perioada de testare voluntară? 

Avand în vedere termenul limitat pentru pregatirea sistemelor în vederea raportării SAF-T și, 

implicit înrolarea în proiectul de testare voluntară, eventualele discrepanțe / lipsuri identificate 

pe parcursul testării voluntare vor fi reținute de către ANAF și utilizate ulterior în cadrul analizelor 

de risc / inspecțiilor fiscale?  
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18) Contribuabilii care se vor alătura proiectului pilot vor primi stimulente fiscale (de exemplu, pentru 

a acoperi costurile de implementare a SAF-T)? 

19) Cantitatea de informații și detaliile solicitate sunt prea detaliate în acest moment și vor fi greu de 

procesat. Se are in vedere opțiunea de începere exclusiv cu informații despre TVA și solicitarea 

celelalte informații în timp util, astfel încât companiile să aibă timp să pregătească sistemele și 

informațiile necesare ? 

20) Se poate face publică și o schemă a verificărilor efectuate de ANAF în urma raportării prin 

intermediul SAF-T? 

Potențiala eliminare în etape a unor declarații și potențiale corelații 

21) Se intentionează ca, în pasul doi, să se renunțe la actualele declarații (D300, D390, D394 dar și 

D100, D101, etc)? Dacă da, poate fi adaptat SAF-T astfel încât să se renunțe și la declarațiile pentru 

taxele locale (impozite clădiri, terenuri, mașini, etc)?  

22) În pasul trei, s-ar putea publica/actualiza acea listă a datornicilor, astfel încât orice instituție, orice 

client/furnizor să verifice acolo partenerii săi de afaceri și să nu ni se mai ceară certificate de 

atestare fiscală ? Ar fi un ajutor apreciat de mediul de afaceri. 

23) Va exista vreo validare între declarațiile fiscale curente și rapoartele SAF-T? 

24) Este rezolvată problema capacității tehnice de primire și de procesare a datelor (având în vedere 

că dimensiunea fișierelor SAF-T depuse în alte state este semnificativă, putând să depășească 

1GB)? Dacă da și există o soluție aici, poate fi ea adoptată și pentru SPV? Astfel încât acesta să 

poată primi documente mai mari de 5MB, pentru că acum nu se poate. 

25) Este posibil să fie raportate în prima faza informațiile din modul SAP și în altă etapă detalii ce se 

regăsesc din alte sisteme (exemplu detalii ce le găsim în recepții) ? 

26) Sistemele informatice au fost construite în funcție de nevoile actuale ale contribuabililor : Cum se 

va proceda în cazul în care SAF-T solicită informații ce nu pot fi furnizate de sistemele 

contribuabililor?  Pentru parametri noi capabili să raspundă cerințelor SAF-T, contribuabilii vor 

avea nevoie de resurse umane și financiare suplimentare; cum își propune ANAF să acționeze în 

vederea limitării acestor eforturi suplimentare din partea contribuabililor ?  

 

Contribuabili instituții financiare și contribuabili nerezidenți 

27) Vă rugăm să ne comunicați dacă toate persoanele care au obligația să organizeze și să conducă 

contabilitatea potrivit art. 1 alin (1) - (3) din Legea 82/ 91 privind Legea contabilități vor avea 

obligația raportării SAF-T. Specific, vă rugăm să ne comunicați dacă reprezentanțele, sediile 

permanente, sucursalele, reprezentanții fiscali pentru entitatile nerezidente obligate să se 

înregistreze în scopuri fiscale în România vor fi obligate să raporteze SAF-T în România. 

28) Vă rugăm să ne comunicați dacă vor avea obligația de raportare SAF-T și companiile nestabilite pe 

teritoriul României, dar înregistrate în scopuri de TVA sau de impozit pe profit în România. Dacă 

da, cum va fi realizată această raportare (SAF-T simplificat?), având în vedere faptul că acestea nu 

au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea potrivit Legii 82/ 91 privind Legea 

contabilității.  
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29) Avand în vedere riscul scăzut de fraudă de TVA pe zona instituțiilor financiare, relevanța 

informațiilor ce vor putea fi obținute de la instituțiile financiare odată cu implementarea acestui 

sistem cât și faptul că băncile desfașoară tranzacții complexe și de o mare varietate de tipologii, 

putem să ne așteptăm ca ANAF–ul să se inspire din experiența altor administrații fiscale din 

străinătate care au exceptat băncile de la raportarea SAF-T?  

30) În situatia în care ANAF solicită implementarea SAF-T pentru toți contribuabilii, va ține cont ANAF 

de faptul că în zona instituțiilor financiare posibilitățile reale de ajustare a sistemelor informatice 

sunt de lungă durată, sistemele de evidență contabilă fiind complexe și interconectate? Putem să 

ne așteptăm la o implementare SAF-T etapizată, în funcție de complexitatea sistemelor 

informatice, de exemplu implementarea pentru instituțiile financiare într-o perioadă de 2 – 3 ani? 

Intrebări tehnice 

31) Care este limitarea interogărilor? ( de exemplu unele companii au lunar câteva mii de tranzacții 

pe achiziții și peste 400.000 pe vânzări/parteneri diferiți) 

32) Există o limită / limitări legate de dimensiunea fișierului / nr. de linii XML SAF-T? Adică dacă avem 

10 milioane de linii cumulate pe facturile de raportat, sistemul va permite raportarea? 

33) Se are în vedere un anumit plafon de la care se va realiza raportarea? 

34) Dacă baza de date cu privire la produse / servicii este integrată în sistemul contabil în limba 

engleză (spre exemplu descrierea produselor / activelor, etc), va fi necesară traducerea acestora 

în limba română pentru furnizarea acestor informații în declarația SAF-T? 

35) Cum se va asigura confidențialitatea și securitatea datelor transmise? Mai exact, va furniza ANAF 

la solicitarea specifică a contribuabililor și detalii cu privire la sistemele / software-ul IT pe care il 

va implementa ANAF pentru a asigura securitatea IT a datelor? 

36) Ce tip de mișcare a stocurilor va face obiectul raportării în cazul companiilor de retail? 

Transferurile interne vor fi supuse raportării (de exemplu, transferuri de stocuri din depozite în 

magazine, returnări din magazine în depozite)? De asemenea, vor fi raportabile pierderile de 

stocuri (de exemplu stocuri care pot fi distruse, pierderi, donații etc.)? 

37) Ce date referitoare la clienți, furnizori, produse, active din fișierul principal vor fi raportabile 

(numai datele referitoare la tranzacțiile din perioada de raportare sau toate datele rezervate de 

companie în timpul unei perioade de raportare, indiferent de perioada la care se referă datele)? 

38) Adresa de mail saft@anaf.ro este operațională? Am scris acum circa o lună și nu am primit niciun 

răspuns. Vom avea întrebări concrete, tehnice, cui le vom putea adresa ? 

39) Sunt resursele umane de la ANAF echipate cu dispozitivele tehnice adecvate pentru a permite 

utilizarea datelor SAF-T ? 

40) Care este structura fișierului care se va raporta. Ce elemente patrimoniale se au în vedere la 

raportare? Care sunt elementele obligatorii și care vor fi cele optionale ? 

41) Care e diferența între Tax Percentage și Flat Tax Rate?  

42) Care este maparea dintre UOM standard(TARIR) și UOM contribuabil? 

43) In sheet-ul TAX-IMP – Impozite sunt codificate toate tipurile de taxe și impozite – cum se va face 

legătura între toate acestea și informațiile care trebuie raportate (GL, AP/AR, Stocuri, mijloace 

fixe)? Vă rugam dacă se poate să ne ajutați cu câteva exemple. 
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44) Cum ar trebui să procedăm în cazul în care nu avem în sistem un anumit câmp care este obligatoriu 

pentru raportarea SAF-T (e.g. MF.C.5 - General ledger account code for this customer - nu există 

un cont analitic pentru fiecare client), dar nu este obligatoriu potrivit legislației contabile? 

Secțiune Master Files 

a) 2.1 GeneralLedgerAccounts / MF.GLA.4/ StandardAccountID - De ce un asemenea câmp, care ar 

trebui să standardizeze conturile furnizate prin AccountID este cu titlu opțional?  

b) 2.3 Customers / MF.C.5 / AccountID - Motivul pentru care acest câmp este opțional este deoarece 

putem avea pe un client sume având conturi GL diferite? 

c) 2.4 Suppliers/ MF.S.5/ AccountID - Motivul pentru care acest câmp este opțional este deoarece 

putem avea pe un furnizor sume avand conturi GL diferite? 

d) 2.5 TaxTable/ MF.TT.6/ EffectiveDate - Sunt tipuri de taxă la care nu există un interval definit. Se 

vor declara doar cele pentru care există un asemenea interval? 

e) TaxTable/ MF.TT.11/ BaseRate – Vă rugăm să ne furnizați un exemplu concret pentru această 

secțiune.  

f) 2.6 UOMTable/ MF.UOM.2/ UnitOfMeasure - Există coduri de unități de masură pentru care nu 

există coduri ISO în standardele internaționale. Cum se va proceda cu acestea? 

g) 2.8 MovementTypeTable/ MF.MT.2/ MovementType - În cazul în care există o clasificare mult mai 

detaliată decât nivelele prezentate ca exemplu trebuie să existe o mapare a sistemului companiei 

cu valori precum cele prezentate? Daca da, cand se va primi lista completă a acestor valori? 

h) 2.9 Products / MF.P.2 /ProductCode - Sistemul utilizat de companie permite înregistrarea de 

tranzacții, pe anumite procese, fără a utiliza un cod de produs ci doar un text. Ce se va exporta în 

acest caz? 

i) 2.9 Products/ MF.P.9/ UOMBase - Nu există o legatură cu Unit of Measure din secțiunea 2.6 

UOMTable. Deci se furnizează unitatea de masură Internă (și nu ISO)? 

j) 2.10 PhysicalStock /MF.PS.12/ UnitPrice - în sistem unitatea de preț poate fi diferită de la 

document la document și astfel nu va fi asociată în mod unic la tot stocul existent. Care este 

relevanța acestui camp? 

k) 2.12 Assets/ MF.A.10/ Suplier - Ce se întamplă în cazul mijloacelor fixe realizate în regie proprie la 

care nu se poate asocia furnizorul? 

l) 2.12 Assets/ MF.A.29/ ExtraordinaryDepreciationsForPeriod -Fiind informație obligatorie, ce se va 

completa când nu există valori pentru această tipologie? 

m) În fișierul excel există foarte multe secțiuni în care sunt solicitate coduri (de ex. ProductCode) sau 

tipologii (de ex. Account type, Movement type; Record ID vs Transaction ID din sheet-ul General 

Ledger Entries ) – nu este clar dacă e vorba de codurile/tipologiile interne ale fiecărui contribuabil 

sau dacă va exista o mapare a acestora la niște coduri/tipologii standard. De asemenea, există 

câmpuri pentru care nu este deloc clară informația dorita (cum este la Assets/MF.A 14). 

n) Cine va defini taxonomia și cand va fi pusă la dispoziție? (MF.T.2). 

o) Ce reprezintă Tax point date din structura facturii (Suppliers / S.I.43) 

p) Raportarea se face la nivel de factură sau la nivel de linie? (Invoice line/ S.I.20) 

q) Pentru documentarea sub-secțiunii „2.3 Customers” este obligatoriu să completăm câmpul „cont 

bancar”. Din punctul nostru de vedere, este imposibil să avem informații referitoare la contul 
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bancar pentru toți clienții noștri, menționăm ca nu deținem aceste informații și nici nu ne sunt 

utile. 

r) Sub-Sectiunea „2.12 Assets” elementul  „ExtraordinaryDepreciationsForPeriod” –  ne puteți 

detalia, la ce se referă? 

Secțiune GeneralLedgerEntries  

s) Journal/ GL.7/Type - Ce valori sunt așteptate pentru acest element? 

Secțiune Structures  

t) 5.10 InvoiceStructure / S.I.9/ Invoice type -  Sunt mai multe tipuri de facturi de client decât valorile 

menționate. Se poate transmite conform grupării utilizate în companie pentru raportare internă? 

u) Informațiile privind linile din factura  furnizorului  « InvoiceLine »  nu știm cum vor putea fi 

integrate, pentru că avem recepțiile dar sunt la cost standard, cum asigurăm legătura? 

Secțiune Source documents 

v) SD.P.9 - În cazul în care sunt plăți efectuate către angajați pentru care raportează expense report, 

se raportează această plată? 

w) În Sub-secțiunea „4.3 Payments” se vor documenta doar plățile efectuate de societate sau și 

încasările? 

x) Secțiunea „4.3 Payments” subsectiunea „DocumentTotals” se referă la impozitul pe plătit ? Alte 

impozite decât comisioanele bancare? 

y) Sub- secțiunea „StockMovement” - are legatură cu modulul de furnizori&clienți?/ Înregistrarea la 

nivel de reper (mișcarea stocului) trebuie asociată cu factura de achiziție și evidențiată cu nota 

contabilă? 

 

 

Cu deosebită considerație, 

 

 

Angela Roșca 

Coordonatorul grupului de lucru pentru fiscalitate 

Coaliția pentru Dezvoltarea României 


