Transformarea digitală
Proiecte de digitalizare
în derulare

Strategia ANAF
Obiective strategice
I. ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR OFERITE
Dezvoltarea unei relații de parteneriat cu contribuabilii
pentru serviciile prestate
II. SOLUȚII DIGITALE INTEGRATE
Transformarea digitală a ANAF prin soluții digitale integrate,
care utilizează la maximum datele și informațiile disponibile
III. PREVENIREA ȘI COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE
IV. EFICIENȚĂ ȘI TRANSPARENȚĂ
Transformarea ANAF într-o instituție solidă, modernă și de
încredere

2021 - 2024

D406
Fișierul Standard
de Control Fiscal

Fișierul Standard de Control
Fiscal
Standard internațional utilizat pentru transferul electronic de date
financiar-contabile de la contribuabili către autoritățile fiscale și auditori
Fișier în format electronic, de tip XML, conținând date extrase automat
din sistemele informatice ale contribuabililor, exportate și stocate într-un
format standardizat

Aspecte legislative
 În data de 30.08 2021 a fost publicată ORDONANȚA nr. 11 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea
unor măsuri fiscale, ce reglementează la nivel primar obligația de depunere a SAF-T,
astfel:
 Fișierul standard de control fiscal (SAF-T), este prevăzut la art. 59^1, alin. (1) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare.
 În data de 16.09.2021, a fost publicat proiectul de ordin privind natura informațiilor
pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de
control fiscal, modelul de raportare al acestuia, procedura de transmitere, precum și
termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de
contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal

Beneficii
 Asigurarea unui cadru echitabil pentru contribuabilii corecți
 Creșterea nivelului veniturilor colectate la bugetul general consolidat
 Exportul datelor direct din sistemul informatic al contribuabilului, în
format standardizat
 Reducerea costului conformării pentru contribuabili
 Asigurarea transparenței actului de control, reducerea timpului de
derulare a inspecției fiscale
 Simplificarea declarării fiscale

Procesul de testare voluntară demarat
 ANAF a publicat un nou set de documente ce detaliază elementele obligatorii și
opționale încorporabile la nivelul noului model declarativ SAF-T.
 La începutul lunii august, aceste documente au fost actualizate și completate cu
programul de validare și un fișier de test, menite să faciliteze implementarea
functionalităților necesare de către dezvoltatorii de soft.
 Testarea voluntară este o formă de asistență pentru contribuabili oferită de
ANAF prin care orice contribuabil își poate testa Declarația informativă D406T,
ce include și fișierul XML în format SAF-T, generată de sistemele proprii din
punct de vedere semantic și sintactic, fără ca datele transmise să fie preluate în
cadrul analizelor fiscale realizate de direcțiile interne din cadrul ANAF.

SIPOCA 739
(Portalul ANAF & Spațiul Privat Virtual)

Cod SIPOCA 739 / SMIS 130101 - Creșterea capacității administrative a MFP şi a instituțiilor subordonate în vederea
îmbunătățirii interacțiunii cetățenilor și mediului de afaceri pentru obținerea de servicii electronice extinse prin portalul
ANAF
Obiectivul general al proiectului
Creșterea capacității administrative a Ministerului Finanțelor (MF) şi a instituțiilor subordonate în vederea îmbunătățirii
interacțiunii cetățenilor și mediului de afaceri cu administrația publică și obținerii de servicii electronice extinse prin portalul
ANAF.
Valoare proiect: 23.949.126,48 lei lei
(asistenţă financiară nerambursabilă: 20.133.401,56 lei iar contribuția proprie : 3.835.724,92 lei)
Beneficiari:
- cetățeni și societăți comerciale: cca. 3 milioane;
- utilizatorii interni MFP şi ai instituţiilor din subordine: cca. 30.000;
- instituții publice şi entităţi private: cca. 20.000.

Obiective specifice ale proiectului
1. Optimizarea și simplificarea serviciilor aferente obligațiilor fiscale și nefiscale și plății taxelor oferite în cadrul
Spațiului Privat Virtual (SPV) prin portalul ANAF prin:
- modernizarea portalului ANAF și a Spațiului Privat Virtual (SPV) pentru asigurarea unei înalte disponibilități
a serviciilor electronice disponibile în SPV;
- extinderea gamei de servicii oferite în sistem electronic prin SPV;
- extinderea disponibilității serviciilor electronice către beneficiari prin realizarea variantelor portalului ANAF adaptate la
dispozitive de tip smartphone şi tabletă;
- dezvoltarea unor aplicaţii pentru platformele Android și IOS prin care sunt accesibile anumite servicii furnizate prin SPV;
- introducerea de modalităţi noi de autentificare în sistem prin dispozitive mobile.
2. Formarea/instruirea pentru îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor personalului MFP pentru înțelegerea abordării
pe procese și implementarea măsurilor de simplificare implementate prin proiect, precum și pentru utilizarea sistemelor
informatice dezvoltate prin proiect.

Măsuri de simplificare administrativă prevăzute a fi
implementate
- acces facil și imediat către servicii publice care să fie
disponibile non-stop și accesibile din orice loc, independent de
tipul de dispozitiv folosit, PC/laptop sau dispozitive (telefoane,
tablete) mobile;
- identitatea electronică a utilizatorului - acces la servicii publice
electronice utilizând un mijloc de comunicare uzual, cu
respectarea legislației în vigoare;
- schimbul electronic de documente;
- completarea de formulare online;
- furnizarea de notificări automate;
- furnizarea dovezilor referitoare la manipularea datelor.

https://mfinante.gov.ro/ro/prezentare-sipoca-739

Proiecte de digitalizare
(PNRR)

41 proiecte – 215,3 mil. Euro fără TVA

I. Reforma ANAF prin digitalizare
Investiția 1. Creşterea conformării voluntare a contribuabililor prin
dezvoltarea serviciilor digitale
1. Reproiectarea și optimizarea sistemului informatic - VIES_RO (Value Added Tax
Information Exchange Sistem)
2. Implementarea sistemului informatic One Stop Shop (OSS_RO) conform cerințelor
intracomunitare, naționale și specific vamale
3. Dezvoltarea Call-Center
4. Dezvoltarea serviciilor la distanță (electronice sau telefonice) actuale, prin noi
funcționalități și/sau crearea de servicii noi
5. Implementarea unei suite de soluții pentru cunoașterea contribuabililor/clienților
6. Realizarea unei platforme de licitații on-line pentru valorificarea bunurilor imobile
și a celor mobile de valoare semnificativă
7. Implementarea unor facilități pentru interacțiunea cu contribuabilii

I. Reforma ANAF prin digitalizare
Investiția 2. Îmbunătățirea proceselor de administrare a impozitelor şi
taxelor prin implementarea managementului integrat al riscurilor

1. Sistemul de administrare al contribuabililor persoane juridice - SFERA
2. Implementarea unei platforme pentru valorificarea masivă de date și informații BIGDATA
3. Implementarea sistemului de facturare electronică
4. Implementarea sistemului aparatelor de marcat electronice fiscale
5. Centralizarea sistemului informatic al Trezoreriei statului (TREZOR)
6. Îmbunătățirea şi extinderea platformei utilizate pentru schimbul internațional de
informații (AEOI)

I. Reforma ANAF prin digitalizare
Investiția 3. Asigurarea capacității de răspuns pentru provocările
informaționale actuale și viitoare, inclusiv în contextul pandemiei, prin
transformarea digitală a MF/ANAF
1. Investiții referitoare la infrastructura hardware-software și de comunicații a
sistemului IT
2. Investiții pentru asigurarea securității cibernetice a sistemului informatic al MF
3. Investiții pentru implementarea/modernizarea infrastructurii fizice suport
(electroalimentare, climatizare, alarmare și stingere incendiu, securitate fizică,
administrare și monitorizare) din centrul principal de date
4. Investiții pentru transformarea digitală internă, inclusiv modernizarea CNIF

17 proiecte – 151 mil. Euro fără TVA

II. Modernizarea sistemului vamal şi implementarea vămii electronice
Investiția 1 - Proiecte cerute de Planul strategic multianual pentru
vama electronică
1. Investiții referitoare la Implementarea sistemului IT privind Declarația vamală cu set
redus de date pentru trimiterile cu valoare scăzută, ca urmare a intrării în vigoare de la 1
iulie 2021 a noilor prevederi legislative de implementare a „pachetului TVA privind
comerțul electronic”, cu scopul facilitării comerțului transfrontalier și combaterii fraudei
TVA
2. Investiții referitoare la Alinierea la sistemul ICS2 – Faza 1, respectiv interconectarea
sistemului național de analiză de risc RMF-RO cu sistemul transeuropean ICS2 în vederea
efectuării unei analize de risc complete în domeniul siguranței și securității pentru
mărfurile transportate pe cale aeriană de operatorii poștali și transportatorii expres
3. Investiții referitoare la Implementarea NCTS_RO faza 5 și AES_RO
4. Investiții referitoare la Alinierea sistemului EMCS_RO la EMCS Faza 4, respectiv
alinierea la versiunile curente, a sistemului EMCS (Excise Movement Control
System), sistem de urmărire a mișcărilor produselor accizabile în regim suspensiv,
utilizat de către toate Statele Membre ale Uniunii Europene

II. Modernizarea sistemului vamal şi implementarea vămii electronice
Investiția 1 - Proiecte cerute de Planul strategic multianual pentru vama
electronică
5. Investiții referitoare la Modernizarea Sistemului național de import în cadrul Codului
vamal al Uniunii, respectiv modernizarea sistemului național de import şi implicit actualizările aplicațiilor
conexe
6. Investiții referitoare la Ghișeul unic al UE pentru vamă – CERTEX, respectiv extinderea funcționalităților
EU CSW-CERTEX, de asemenea, cu disponibilitatea de gestionare a cantității și a formatului documentului
portabil (PDF)
7. Investiții referitoare la Gestionarea uniformă a utilizatorilor și semnătura digitală UUM&DS, respectiv
dezvoltarea şi implementarea Sistemului de gestiune uniformă a utilizatorilor şi semnătura digitală
(UUM&DS) pentru a permite accesul direct al operatorilor economici la serviciile vamale centrale ale UE și a
gestiona în mod unic a conturilor de utilizatori ca și utilizatori unici recunoscuți în toate statele membre
8. Investiții referitoare la Alinierea la Sistemul ICS2 - faza 2, respectiv implementarea noilor obligații privind
declarațiile sumare de intrare, a proceselor aferente și a proceselor de gestionare a riscurilor pentru toate
mărfurile din traficul aerian
9. Investiții referitoare la Alinierea la Sistemul ICS2 - faza 3, respectiv interconectarea sistemului național
de analiză de risc RMF-RO cu sistemul transeuropean ICS2 în vederea efectuării unei analize de risc
complete în domeniul siguranței și securității pentru toate mărfurile transportate pe cale maritimă,
fluvială, în trafic rutier și feroviar

II. Modernizarea sistemului vamal şi implementarea vămii electronice
Investiţia 2 Proiecte de infrastructură
1. Investiții referitoare la soluție rețea programabilă
2. Investiții referitoare la Infrastructură hardware software pentru creșterea capacității de
procesare și stocare pentru aplicațiile stabilite de DGTAXUD
3. Investiții referitoare la Upgrade și licențe pentru infrastructură virtualizată
4. Investiții referitoare la Soluție de securitate pentru infrastructura IT a Sistemului
Informatic Integrat Vamal, inclusiv servicii de suport, licențe și subscripții
5. Investiții referitoare la Licențe pentru bazele de date necesare funcționării
componentelor Sistemului Informatic Integrat Vamal
6. Investiții referitoare la Soluție pentru administrarea centralizată a utilizatorilor, stațiilor
de lucru și servicii de update pentru sistemele de operare pentru Sistemul Informatic
Integrat Vamal
Investiţia 3 Proiecte pentru digitalizarea vămii
1. Investiții referitoare la Sistem de monitorizare a activității de supraveghere si control
vamal
2. Investiții referitoare la Aplicație de autorizare și gestionare a activităților din Zona liberă
3. Investiții referitoare la Aplicație pentru gestionarea deciziilor (autorizațiilor) naționale

II. Modernizarea sistemului vamal şi implementarea vămii electronice
Investiţia 4 Achiziția de mijloace necesare desfășurării activității vamale
1. Investiţii privind construirea centrului național de analiza imagistică
2. Investiții pentru dotarea cu scannere a birourilor vamale de frontieră
3. Investiţii pentru dotarea cu mijloace de transport în vederea asigurării/întăririi capacității
de control
4. Investiţii pentru dotarea cu un sistem de radiocomunicații securizate de tip TETRA
5. Investiţii pentru dotarea personalului operativ de control cu echipament de tip body
camera
6. Investiţii pentru înființarea și operaționalizarea structurii analiză de risc și asistență
de tip helpdesk/call center

24 proiecte – 64,3 mil. Euro fără TVA

Transformarea digitală a
ANAF – cheia succesului în
administrația fiscală!

București, Septembrie 2021

