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Instrucţiune
cu privire la cerinţele faţă de
convertorul XLS->XMLpentru
declaraţia TVA06
SIA „Declaraţia electronică”
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Obiectivul documentului
Prezenta instrucţiune este documentul după care contribuabilii se vor conduce la
îndeplinirea corectă a fişierului Excel în urma căruia va fi convertit în fişier XML pentru a fi
transmis în sistemul informaţional „Declaraţia Electronică”.
În schema ce urmează se va prezenta procesul de convertare prin care trec declaraţiile
pînă ce ajung să fie încărcate în sistemul informaţional „Declaraţia Electronică”.

Figura 1 Schema generală prin care trec declaraţiile în procesul de convertare pînă ce ajung la
sistemul informaţional „Declaraţia Electronică”
Pas 1. Din programa de evidenţa contabilă 1C convertăm forma în formatul Excel .
Pas 2. Folosind convertorul FiscXMLConverter( care poate fi descărcat de pe site-ul
servicii.fisc.md) în fişierul Excel convertăm aceasta formă în formatul XML.
Pas 3. Fişierul XML care a fost obţinut în urma convertării fişierului Excel, se încarcă în
sistemul informaţional „Declaraţia Electronică”.

Terminologia
Mai jos sunt expuşi termenii care vor fi folosite în această instrucţiune:
Fişier XML(eXtensible Markup Language) - este un meta-limbaj de marcare, un set de
reguli pentru documentele de codare în formă recunoscută de maşină. A fost proiectat în
scopul transferului de date între aplicaţii pe internet. XML este acum şi un model de
stocare a datelor nestructurate şi semi-structurate în cadrul bazelor de date native XML.
Schema XSD(XML Schema Definition) - un limbaj pentru a descrie structura
documentelor XML. De asemenea, este numită Schema XML. Când se utilizează Schema
XML , XML parser pot verifica nu numai sintaxa corectă a documentelor XML, dar şi
structura sa, modelul de conţinut şi tipurile de date.
XLS (extensia pentru fişierele Microsoft Excel) - are caracteristicile de bază ale tuturor
foilor de calcul, folosind o grilă de celule dispuse în rânduri numerotate şi coloane
numite cu litere pentru a organiza manipulări de date cum ar fi operaţii aritmetice. Are o
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baterie de funcţii furnizate pentru a răspunde nevoilor statistice, de inginerie şi financiare.
În plus, poate afişa date sub formă de grafice liniare, histograme şi diagrame.

Cerinţe faţă de sistemul de oficiu Microsoft Office Excel
Convertarea trebuie să fie executată din fişiere Excel folosind pachetul Microsoft Office
2003, 2007.

I.Cerinţe faţă de convertorul XLSXML pentru declaraţia TVA06:
1.1 Descrierea documentului
Declaratia privind TVA06. Structura fişierului trebuie să corespundă după fig.2

Fig.2
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1.2 Descrierea datelor
Tipul datelor trebuie să corespundă strict standartelor descrise mai jos:
Nr.
1
2

3

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Nume cîmp
Codul fiscal
Nr de inregistrare TVA

Format celula
de tip Text
formatuil celulei trebuie să fie de tip text astfel încât
pentru contribuabilii înregistraţi la oficiile fiscale din
cadrul municipiului Chişinău, să nu dispara caracterul
zero „0” din faţă
Denumirea agentului economic de tip Text unde setul de caractere folosit nu trebuie să
conţină diactritice sau simboluri chirilice. Nu se permite
înscrierea valorilor cu diacritice (seturile de caractere
speficice unor ţări, ca de de exemplu diacriticile din
limba română Â, Ă, Î., Ş, Ţ, sau diacriticile din limba
germană Ü, Ä, Ö, şi altele)
Adresa
de tip Text
Perioada fiscala
de tip Text unde trebuie să fie indicată în formatul
următor L/MM/YYYY, unde MM şi YYYY sunt luna şi
respectiv anul pentru care se prezintă declaraţia
Data prezentării
de tip Text sau date. Data trebuie înscrisă în formatul
următor DD/MM/YYYY sau DD/MM/YY, unde DD
este ziua, MM luna şi YYYY anul complet sau YY anul
prescurtat, în calitate de delimitator pot servi
urmatoarele simboluri bara „/” (simbolul dividerii),
punctul „.”, sau cratima „-”
Clasificatia veniturilor
de tip Text, implicit valoarea cîmpului trebuie să fie 115
bugetare cod capitol
Cod paragraf
de tip Text, implicit valoarea cîmpului trebuie să fie 01
Valoarea fără TVA şi Suma
de tip Number sau Currency. Formatul pentru acest tip
TVA
de date trebuie să fie (15,2), ceea ce înseamna că
lungimea maximă poate fi 15 caractere dintre care două
caractere sunt destinate sutimilor, iar un caracter este
destinat delimitatorului de sutimi. În calitate de
delimitator poate fi virgula sau punctul. Deci valoarea
absolută maximală este 999999999999.99.
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1.3 Modul completării
1.3.1 Codul fiscal

Fig.3
Un caz tipic de eroare (vezi anexa p.1.1)

1.3.2 Nr. de înregistrare TVA

Fig.4

Un caz tipic de eroare (vezi anexa p.1.2)
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1.3.3 Denumirea agentului economic

Fig.5
Un caz tipic de eroare (vezi anexa p.1.3).

1.3.4 Perioada fiscală

Fig.6
Un caz tipic de eroare (vezi anexa p.1.4).

1.3.5 Clasificaţia veniturilor bugetare cod capitol, cod paragraf

Fig.7
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1.3.6 Valoarea fără TVA şi Suma TVA

Fig. 8
Un caz tipic de eroare (vezi anexa p.1.5).

1.4 Schema XSD
Pentru configurarea descărcării informaţiei din programa de evidenţă contabilă 1C direct în
formatul XML este nevoie pentru programatori de a configura sistema 1C după schema XSD
care poate fi găsită de pe acest link:
http://declaratie-electronica.servicii.fisc.md/sites/default/files/webforms/TVA06.xsd
sau de pe acest link:
http://servicii.fisc.md/formulare.aspx?tm=5&pt=1
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Anexă tipurilor de erori
Tipuri de erori cel mai des admise în timpul depunerii declaraţiilor.
1.1 În acest caz, celula în care se introduce codul fiscal este un element adiţional de tip
TexBox

Fig.1
1.2 Nr de inregistrare vizual are 7 caractere, însă fizic are doar şase şi la convertare modulul
de convertare va citi aceste şase caractere.

Fig.2
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1.3 Setul de caractere a fost introdus cu diacritice ce prezintă o eroare.

Fig.3
1.4 În figurile 4-6 sunt arătate exemple al formatului incorect de îndeplinire a perioadei
fiscale.

Fig.4

Fig.5
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Fig.6
1.5 În figura 7, se observă că vizual avem o valoare, iar fizic altă valoare, convertorul la
citire va lua numai sutimile, deci valoarea citită va fi 5213429,66

Fig.7
Figurile 8 si 9 reprezintă o formă incorectă de înscriere a datelor nule.

Fig.8

Fig.9
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În calitate de delimitator al sutimilor poate fi numai punctul sau virgula, şi nicidecum alte
simboluri cum ar fi în figura 10

Fig.10
Delimitatorul miilor este interzis, după cum se vede în figura 11, la vizualizare sunt prezente
delimetatoarele pentru mii, însă fizic ele nu sunt prezente.

Fig.11

