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Contribuabili Anaf

beneficii 

Impact asupra proceselor 
de taxe, financiare și de IT

Definire proces pentru 
colectare, testare, stocare 
și transmitere a datelor

Ajustări conform 
schimbărilor legislative 
locale 
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Revizuire de politici 
interne impusă de  
volumul mare de date și 
de nevoia standardizării în 
raportare 

Roluri și responsabilități 
noi necesare pentru 
implementarea sistemelor
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Surse diferite de date, în 
formate diferite, 
incomplete la nivel de 
sisteme, limitate în 
accesare și citire

Nevoie de verificare, 
consolidare, testare, 
reconciliere

1
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Low-code, RPA, D&A, Big 
data – câteva dintre 
tehnologiile de utilizat 
pentru gestionarea 
volumelor mari de date, 
reconcilieri, asigurarea 
calității datelor
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Implementarea în România

Identificarea de sisteme 
(ERP, CMR, etc.) în care 
datele necesare sunt 
introduse, utilizate, 
stocate pentru a fi 
extrase

Extragerea de date

03
Testarea de date în ceea 
ce privește consistența, 
calitatea și caracterul 
complet

Analiza și validarea 
de date 

05
Trimiterea datelor către 
sistemele ANAF 

Raportarea

02

Centralizarea de date 
într-o singură bază de 
date

Centralizarea de date

04

Conversia automată a 
datelor în formatul .xml 
necesar

Transformarea de date

Dezvoltarea 
sistemului informatic
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Obligatoriu pentru 
marii contribuabili

Proiect pilot de testare voluntară cu contribubilii pentru a verifica funcționalitățile 
tehnice ale sistemului
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