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STANDARD DE AUDIT FISCAL (SAF-T)
Ce este fișierul standard de audit pentru taxe? 

SAF-T este un standard internațional pentru transmiterea electronică
a datelor contabile de la contribualili către autoritățile fiscale. 
Standardele sale au fost definite pentru prima dată de OCDE în 2005. 
Cerințele privind fișierele sunt exprimate utilizând XML, dar OCDE nu 
impune un anumit format de fișier. Obligația de raportare SAF-T este
în prezent în vigoare într-o serie de țări europene.
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Care sunt beneficiile SAF-T?

SAF-T face ca auditul fiscal să fie mult mai simplu și mai puțin
costisitor pentru autoritățile fiscale. Obiectivul final este de a reduce 
frauda în materie de TVA și deficitul de încasare a TVA-ului. Pe de altă
parte, raportarea automată a datelor privind TVA simplifică procesul
de raportare pentru companii.



STANDARD DE AUDIT FISCAL (SAF-T)
Țarile care au implementat SAF-T

SAF-T a fost implementat în câteva țări din OCDE, inclusiv Portugalia, Luxemburg, Polonia, 
Norvegia, Lituania și Franța, cu obiectiv de extindere a implementării în restul țărilor membre.
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STANDARD DE AUDIT FISCAL (SAF-T)

• Data de începere: ianuarie 2022 este data de începere pentru raportarea obligatorie SAF-T.

• Contribuabili-țintă: Prima etapă se aplică marilor contribuabili. 

• Denumirea: Denumirea locală românească pentru noua măsură SAF-T este Declarația 
informativă D406.

• Frecvența raportării: Declarația informativă D406 se bazează pe perioadele de TVA 
aplicabile (i.e lunar, respectiv trimestrial). Pentru contribuabilii mari acest lucru este de obicei 
lunar. 

• Termenele de depunere a declarației SAF-T: până la sfârșitul lunii următoare perioadei de 
raportare. 

DOSARUL STANDARD DE AUDIT FISCAL AL ROMÂNIEI (SAF-T)
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STANDARD DE AUDIT FISCAL (SAF-T)

• Raportarea periodică standard SAF-T nu acoperă informații despre active. Aceste secțiuni 
trebuie raportate separat până la termenele specificate în raportarea situațiilor financiare sau 
altă dată stabilită de autoritățile fiscale. De menționat este faptul că obligativitatea 
transmiterii Declarației D406 vizează și entitățile străine care sunt înregistrate în România în 
scopuri de TVA.

Există trei structuri diferite care trebuie depuse la ANAF.

• Raportarea lunară sau trimestrială (in funcție de perioada fiscală utilizată pentru TVA) –
obligatorie!

• Raportarea anuală D406 pentru active, se depune împreună cu situațiile financiare aferente, 
a anului financiar închis. 

• Informațiile despre stocuri trebuie raportate pentru o perioadă și un timp stabilite de ANAF 
(minim 30 de zile după cerere) la cerere.

Raportări SAF-T
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Schița tehnică a SAF-T din România (D-406)

Formatul fișierului standard de audit pentru taxe este XML. 
Acesta este în prezent cel mai comun format pentru raportarea fiscală
detaliată.

Cu toate acestea, un lucru specific României este că raportul final 
D406 trebuie depus la autoritățile fiscale ca fișier PDF, cu un fișier
XML atașat.
ANAF pune la dispoziția contribuabililor un instrument dedicat: DUK 
Integrator.
Acest lucru permite o validare tehnică a fișierelor XML și crearea
fișierului PDF necesar cu un XML atașat. Cu toate acestea, generarea
fișierului XML în sine trebuie să se facă fie direct prin ERP, fie folosind
o soluție terță parte, deoarece instrumentele autorităților fiscale nu 
permit acest proces.
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Schița tehnică a SAF-T din România (D-406)

Structura D-406 din România este în mare parte în conformitate cu 
standardul OCDE SAF-T. 

Există patru secțiuni principale ale fișierului
Antet Fișiere master Registru Jurnal       Documente sursă

Fiecare secțiune principală este împărțită într-un număr de subsecțiuni, care sunt

apoi împărțite într-o altă subsecțiune și așa mai departe. Acest lucru duce la o 

cerință extrem de detaliată, cu sute de câmpuri care trebuie raportate. Într-

adevăr, unele domenii, cum ar fi activele și mișcările de stoc, sunt excluse de la 

raportarea periodică lunară/trimestrială. Cu toate acestea, există o cantitate

mare de date care trebuie raportate în mod regulat (cum ar fi intrările din 

registrul jurnal, facturile de vânzări, facturile de cumpărare, datele principale ale 

furnizorilor și clienților și tabelele fiscale).
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Cum se generează câmpuri și informații
necesare întocmirii declarației D406 

Pentru a genera fișierul D406 în conformitate cu structura furnizată de 
ANAF, este necesar să se efectueze un număr semnificativ de mapări. 
O mulțime de câmpuri din SAF-T acceptă doar valori strict definite. 
Prin urmare, contribuabilii trebuie să mapeze datele din ERP-ul lor la 
câmpurile SAF-T relevante. 
Există un număr de peste 800 elemente incluse în raportare, parte din acestea cu validări

specifice și stricte, conform unor nomenclatoare/dicționare:

- planul de conturi statutar, care include aproximativ 600 conturi analitice;

- o nouă tipologie pentru structura de taxe unde sunt definite 277 tipuri de taxe (și 355 coduri

TVA);

și multe altele, cum ar fi: unități de măsură, cod produs, cod țară/valută, IBAN, cod poștal, tip

factură, metoda plată, tip tranzacție imobilizări, nomenclator stocuri, etc.
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Calitatea datelor

Atribuirea codurilor de TVA SAF-T relevante anumitor tranzacții
trebuie efectuată în detaliu.

Codurile fiscale SAF-T conțin șase cifre (prima indicând o anumită
taxă, cum ar fi 3 pentru TVA, de exemplu).

Pentru operațiunile de furnizare există aproximativ 355 de coduri de
TVA diferite disponibile, care trebuie să fie corect mapate la
tranzacțiile contribuabililor.
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RISCURI & TERMENE
există o “perioada de grație”, dar…

Autoritățile fiscale române a pus la dispoziția contribuabililor o perioadă de grație de 6 luni.
Aceasta înseamnă că nerespectarea obligațiilor SAF-T (nicio depunere sau depunere incompletă, 
de exemplu) nu va fi penalizată pentru moment. 

Cu toate acestea, toate declarațiile pentru ianuarie – iunie 2022 vor trebui raportate până cel
târziu la sfârșitul lunii iulie 2022. 

STANDARD DE AUDIT FISCAL (SAF-T)
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Puteți risca să fiți inclus în categoria de risc ridicat de contribuitori!

Ulterior, fiecare neprezentare a unui raport SAF-T valabil va face obiectul unor amenzi relevante. 
De exemplu, netrimiterea D406 în termenul specificat ar putea atrage o amendă de până la 5.000 
de lei. 
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Extragerea datelor financiare Crearea fișierelor XML Transmiterea catre ANAF

Contribuabil ANAF

STANDARD DE AUDIT FISCAL (SAF-T)
ARHITECTURA SAF-T
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ÎNCEPE DIN 
TIMP

COLECTEAZĂ INFORMAȚ I ILE
A t e n ț i e l a  v o l u m u l m a r e  d e  d a t e !

În ciuda perioadei de 
grație, se recomandă

începerea pregătirii pentru
raportarea SAF-T cât mai

curând posibil. În
comparație cu alte cerințe
de raportare electronică, 
D406-ul românesc este

complex

Volumul de date - În primul rând, raportarea
periodică (fără solicitarea autorității fiscale) 

conține nu numai date privind TVA (așa cum 
se întâmplă în Polonia), ci și multe informații
suplimentare, cum ar fi intrările din registrul

jurnal. Acest lucru duce la un volum
semnificativ de date care urmează să fie 

mapate și raportate în fiecare lună.

RECOMANDARI

STANDARD DE AUDIT FISCAL (SAF-T)

Implementarea raportării
D406 este un proiect

amplu care va necesita
implicarea mai multor

funcții, inclusiv consultant 
taxe și IT.

MAPEAZĂ 
INFORMAȚIILE

România are 2.900 de companii care sunt obligate să raporteze începând cu 2022!
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SERVICII SAVVY
CONTEAZĂ PE NOI PENTRU IMPLEMENTAREA 
DOSARULUI STANDARD DE AUDIT PENTRU TAXE (SAF -T)

Implementarea raportării D406 este un proiect amplu care va necesita

implicarea mai multor funcții, inclusiv a unui consultant taxe și IT.

Echipa Savvy, formată din specialiști de top în fiscalitate, audit sistem și IT, a 

dezvoltat o soluție de raportare SAF-T care îndeplinește toate cerințele

autorităților fiscale. 

Putem face implementarea pentru dumneavoastră în timp util, având în vedere 

următoarele:

- Extragerea unui volum mare de date din sistemul informatic utilizat

- Maparea datelor: SAF-T-ul românesc necesită efectuarea multor mapări de 

date la un nivel foarte detaliat, inclusiv tipuri de facturi, conturi contabile și

coduri fiscale.

COLECTĂM, PROCESĂM DATELE ȘI GENERĂM FIȘIERUL SAF-T
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SERVICII SAVVY
CONTEAZĂ PE NOI PENTRU IMPLEMENTAREA 
DOSARULUI STANDARD DE AUDIT PENTRU TAXE (SAF -T)

Punerea în aplicare cuprinde două etape:

1. Etapa de implementare a unei solutii tehnice de raportare SAF-T în 

vederea generării declarației D406 in conformitate cu structura pusă la 

dispoziție de ANAF, incluzând auditarea fluxurilor de date necesare

raportării și maparea tranzactiilor din perspectiva TVA, impozit profit, plan 

conturi contabile, codificare taxe solicitate de ANAF; 

2. Generarea declarației D406, depunerea declarației D406

COLECTĂM, PROCESĂM DATELE ȘI GENERĂM FIȘIERUL SAF-T
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SUNTEȚI PREGĂTIȚI?
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Echipa Savvy

Marina Oprea

Profesionist orientat spre rezultate, cu 

o experiență de peste 19 ani in mediul

financiar, specializat în finanțe, audit, 

contabilitate și management

Managing Partner SAVVY

Auditor certificat al sistemului

informatic (CISA), auditor financiar

Dan Crist ian Dan 

Dan a implementat peste 50 de 

proiecte diferite pentru clienți

naționali și internaționali

importanți. Deține o experiență

financiară extinsă în pregătirea și

analiza datelor.

Data&Business

Intelligence expert SAVVY
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M: +40 723 521 862

E-mail: marina.opera@savvy.ro

Carmen Grădinaru

Carmen are experiență în

controlling, budgeting & reporting, 

management financiar. A participat

la implementari ERP și are expertiză

în mapare informațiilor financiar

contabile în structuri consolidate.

Data&Business

Management financiar SAVVY



CONTEAZĂ PE NOI!
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