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Contextul actual al politicilor fiscal-bugetare
Unde ne aflăm?

Restricțiile COVID-19

Intervenția statelor prin facilități fiscale
Presiuni enorme asupra bugetului

România: pachetul de stimuli fiscali în limitele bugetare
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pârghii de intervenție reduse

Pachetul de stimuli fiscali =

Deficitul bugetar
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Implementarea SAF-T

Implementarea SAF-T

⇩ Decalaj TVA

⇩ Decalaj TVA

⇩ Decalaj TVA

15.9% în 2015 ⇨ 8.4% in 2018*

24.7% în 2015 ⇨ 9.9% in

17.6% în 2015 ⇨ 12% in 2018*

2018*

*Potrivit studiului UE privind decalajul de TVA 2020
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SAF-T – Descrierea conceptului
Fișier standard internațional care permite schimbul de informații între autoritățile
fiscale și contribuabili, pe baza unui format standardizat

Fișierul a fost dezvoltat având în vedere datele financiar-contabile disponibile în
mod obișnuit la nivelul contribuabililor
Prima versiune SAF-T a fost lansată în 2005 și s-a bazat pe înregistrările contabile
din registrul jurnal împreună cu conturile de clienți și furnizori, și de asemenea pe
detaliile din facturi, ordine de plată și bonuri fiscale

Odată cu lansarea versiunii a doua a fișierului SAF-T în 2010, scopul a fost extins
prin includerea modulelor aferente mijloacelor fixe și obiectelor de inventar

Structura propusă de către OECD a fost proiectată ca standard internațional pentru
a reflecta cele mai bune practici, și trebuie să fie considerată ca un minimum
necesar de extragere a informațiilor relevante din sistemul contabil. Totuși, este la
latitudinea fiecărei țări în a decide implementarea și nivelul de detaliu al informațiilor
care vor fi transmise prin intermediul fișierului SAF-T.

SAF-T în
România

Noiembrie 2019
ANAF a lansat licitația publică
pentru dezvoltarea software și
implementarea SAF-T în România

22 Ianuarie 2020
Termenul limită de depunere a
ofertelor de către participanți

Decembrie 2020
ANAF a semnat contractul pentru
dezvoltarea software și
implementarea SAF-T în România

Iulie 2021*

Ianuarie - Februarie
2021*
Vor avea loc consultări între
Ministerul Finanțelor și ANAF cu
mediul de afaceri, dezvoltatorii
de programe software contabile
și CECCAR cu privire la
implementarea SAF-T

Se așteaptă finalizarea
implementării SAF-T în România

2021
PwC

* Conform comunicatului de presă al ANAF din 31 Decembrie
2020

Programul pilot SAF-T – urmează a
se decide după consultările cu
mediul de afaceri*

Cele mai importante beneficii așteptate ca urmare a
implementării SAF-T
La nivelul contribuabililor

La nivelul autorităților fiscale

❏ Reducerea timpului aferent efectuării inspecțiilor
fiscale, inclusiv rambursări de TVA mai rapide

❏ Desfășurarea unor controale mai eficiente de către
autoritățile fiscale și, deci, posibilitatea de a acționa
imediat, acolo unde este cazul

❏ Eliminarea inechităților privind abordarea în cadrul
controalelor fiscale, prin adoptarea unor proceduri mai
transparente

❏ Simplificarea procedurilor de lucru în procesul de
analiză a riscurilor și eliminarea redundanțelor din
activitatea inspectorilor fiscali

❏ Încurajarea concurenței loiale

❏ Îmbunătățirea abilităților și competențelor de utilizare a
datelor și efectuarea de analize de risc comparative

Ce ar trebui să facă companiile?
Înainte de implementarea SAF-T
în România
●

Identificarea sistemelor IT utilizate pentru calcularea
impozitelor și taxelor. Dacă în timpul procesului de
întocmire a declarațiilor fiscale sunt folosite date
agregate, trebuie identificate sistemele din care sunt
extrase datele inițiale ale tranzacțiilor.

●

Identificarea rapoartelor sau a datelor extrase din
aceste sisteme sau a bazelor de date, de unde pot fi
obținute datele necesare.

●

Verificarea politicilor contabile. În special, trebuie
identificate sistemele care generează registrele
contabile – registrul jurnal sau alte jurnale aferente.

După implementarea SAF-T în
România
●

Maparea datelor necesare raportării SAF-T în sistemele
IT Identificarea lacunelor în modelul de date pregătit
și analizarea soluțiilor pentru eliminarea lor.

●

Actualizarea sistemului cu scopul de a-l alinia cu noile
cerințe SAF-T.

●

Asigurarea că datele necesare sunt exportate în mod
corect și complet din sisteme.

●

Vizualizarea fișierului SAF-T și revizuirea informației
aferente, prin referire la structura fișierului și reconcilierea
cu declarațiile fiscale și financiare.
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Soluție: Informatizarea ANAF și reforma administrativă pentru
combaterea fraudei și îmbunătățirea colectării

© 2021 PwC. Toate drepturile sunt rezervate. A nu se distribui fără permisiunea PwC. „PwC” se referă la reţeaua de firme membre ale
PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), sau, în funcţie de context, al firmelor individuale membre ale reţelei PwC.
Fiecare firmă membră este o entitate legală separată și nu lucrează ca agent al PwCIL, sau a oricărei alte firme membră. PwCIL nu
prestează servicii către clienţi. PwCIL nu este responsabilă și nu poate fi trasă la răspundere pentru actele sau omisiunile oricăreia dintre
firmele sale membre, nu poate controla exercitarea judecăţii lor profesionale și nu le poate obliga în niciun fel. Niciuna dintre firmele
membre nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru actele sau omisiunile oricărei alte firme membră, nu poate controla exercitarea
10
judecăţii profesionale a altei firme și nici nu poate controla altă firmă membră a PwCIL, în niciun fel. 715220-2020

