Serviciul „Declaraţia Rapidă”
(ghidul utilizatorului)
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1. Cerinţele minime faţă de staţia de lucru, sistemul de operare şi
aplicaţii pentru utilizarea serviciului „Declaraţia Rapidă”
1.1 Cerinţe de instalare pentru calculator:
 Sistem de operare:Windows XP,Windows 2003, Windows Vista-x86 sau x64
 Platformă: .NET Framework 2.0
 100 MB spaţiu pe disc.

1.2 Cerinţe de instalare pentru imprimantă:





Imprimantă laser (laserjet)
Rezoluţie imprimare: minim 600 x 600 dpi
Viteza de tipar: 18 ppm
Dimensiuni de imprimare: A4

1.3 Distributive:
 Microsoft .NET Framework 2.0 w ServicePack 1 (x86)- conţine aplicaţia pentru
platforma x86
 Microsoft .NET Framework 2.0 w ServicePack 1 (x64)- conţine aplicaţia pentru
platforma x64
 ClickOnceInstallationforeasyinstallationandonlineupdates- care permite instalarea
aplicaţiei doar cu un singur click.
În caz dacă programul nu se instalează sau solicită programul SQL Server, contactaţi centrul de
asistenţă la numărul de tel: (022) 822 222.

2. Etapele formării documentului pentru transmiterea cu succes a
dărilor de seamă Serviciului Fiscal de Stat

2.1 Copierea, instalarea şi exploatarea aplicaţiei „Declaraţia Rapidă”:
a. Pe portalul www.servicii.fisc.md, în partea dreaptă, găsiţi fereastra cu titlul „Intrarea
autorizată”(fig.1) şi sub butonul „Logare” urmează opţiunile: „Aţi uitat parola?” şi
„Înregistrare”, tastaţi cu cursorul a doua opţiune pentru a vă înregistra şi a avea co nt de acces pe
acest site. Urmează de parcurs paşii de înregistrare ca persoană juridică, accesând butonul
Înregistrare. Pe pagina apărută(fig.2) trebuie să parcurgeţi doi paşi de înregistrare, doar
completând casetele cu informaţia solicitată. După înregistrare trebuie să intraţi pe cutia poştală
indicată şi să confirmaţi înregistrarea, prin urmarea link-ului. Procedura de autorizare durează în
jur de 24 ore, în caz că la expirarea 24 ore nu vă puteţi loga, apelaţi Centrul de Asistenţă pe
tel:(022) 822 222.
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Fig.1 Fereastra „Intrare Autorizată”

Fig.2 Paşii de înregistrare
b. După efectuarea înregistrării reuşite şi primirea accesului, Vă logaţi pe site şi accesaţi
în rubrica „Servicii oferite”,(fig.3) serviciul „Declaraţia rapidă”, care se află la numărul 2.
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Fig.3 Fereastra „Servicii oferite”
c. Accesând serviciul dat, se încarcă pagina principală a site-ului „Declaraţia
Rapidă”(fig.4), aici puteţi avea acces la distributive necesare pentru instalarea şi iniţierea
aplicaţiei. Pentru a copia şi eventual a instala programul în computerul Dvs. se accesează linkurile în următoarea succesiune:
 Microsoft .NET Framework 2.0 w ServicePack 1 (x86)sau Microsoft .NET Framework
2.0 w ServicePack 1 (x64) în dependenţă de parametrii calculatorului Dvs.
 ClickOnce Installation for easy installation and online updates. La apăsarea link-ului va
apărea o fereastră(fig.5) unde va trebui să confirmaţi salvarea aplicaţiei, după descărcare
apăsaţi dublu click pe aplicaţia „TaxPayer” şi va apărea o fereastră interogativă în care va
trebui să alegeţi, dacă doriţi să instalaţi aplicaţia sau nu. Apăsaţi butonul „Install”(fig.6)
şi instalarea va avea loc automat, fără a mai interveni în acest proces.

Fig.4 Interfaţa paginii „Declaraţia Rapidă”

Fig.5 Fereastra de salvare a aplicaţiei.

Fig.6 Fereastra de instalare a aplicaţiei.
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e. La momentul lansării programului, va apărea fereastra de autorizare(fig.7). Introduceţi
numele de utilizator şi parola. Iniţial nume de Utilizator este: Administrator, iar parola: 1, care
pe viitor o puteţi schimba la discreţia Dvs.(vezi punctul j.).

Fig.7 Fereastra de autentificare.
f. După lansare, va apărea interfaţa acestui program(fig.8). În bara de sus sunt un şir de
meniuri: Şabloane, Documente, Actualizare, Setări şi Ajutor.

Fig.8 Interfaţa aplicaţiei „Declaraţia Rapidă”.
g. Pentru simplificarea lucrului cu Declaraţia Rapidă, trebuie să setaţi limba
programului(dacă este nevoie), pentru a fi mai accesibil. Selectaţi meniul „Setări”(fig.9),apoi
alegeţi iarăşi „Setări” şi va apărea o fereastră.

Fig.9 Calea spre meniul „Setări”.
În fereastra apărută(fig.10), sunt mai multe setări, alegeţi meniul „Limba interfeţei” şi
schimbaţi limba de lucru. Apoi apăsaţi tasta „Aplică” pentru a salva opţiunile din setări şi va
apărea o fereastră informativă(fig.11) în care este nevoie să aprobaţi implementarea schimbărilor
prin apăsarea butonului „Ok” şi programul va restarta.
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Fig.11 Fereastra de informare.

Fig.10 Meniul „Setări”.
Atenţie! Nu se recomandă modificarea celorlalte setări, căci parametrii indicaţi asigură
funcţionarea normală a programului.
h. Pentru a utiliza programul este nevoie de a actualiza şabloanele, acţionînd meniul
„Actualizare”. Va apărea pe ecran meniul cu trei categorii de opţiuni(fig.12):


Actualizare imediată – dă posibilitatea descărcării imediate a tuturor şabloanelor prin
internet.



Actualizare automată – permite programului să facă actualizarea automată a
şabloanelor, la un anumit timp.



Actualizare din fişier – în cazul în care nu aveţi posibilitatea de conectare la reţeaua
internet, atunci puteţi să le încărcaţi de pe alt computer care are acces la internet,
prealabil salvate pe flash.

Fig.12 Meniul „Actualizare”.
După activarea uneia din opţiuni: actualizare imediată sau actualizare din fişier, se va
deschide o fereastră de selectare a şabloanelor(fig.13), care urmează a fi descărcate, dacă doriţi
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să le salvaţi pe toate,apăsaţi „Ok”,sau să utilizaţi doar câteva forme, selectaţi cu cursorul din listă
prin debifarea celor care nu le doriţi şi la sfârşit acţionaţi butonul „Ok”.

Fig.13 Fereastra de selectare a şabloanelor.
i. Pentru ca datele companiei Dvs. să fie introduse automat în rapoarte, este necesar să le
introduceţi în programul „Declaraţie Rapidă”. Pentru aceasta acţionaţi meniul
„Constante”(fig.14). Apăsaţi „Setări”, apoi „Constante”. Va apărea fereastra
„Constante”(fig.15), care conţine nişte câmpuri, care trebuiesc completate cu mare atenţie, căci
pe viitor ele vor apărea în declaraţiile fiscale. O parte din câmpuri le completaţi folosind
tastatura, celelalte cîmpuri le completaţi prin selectare din lista disponibilă (fig.16).

Fig.14 Calea spre meniul „Constante”.
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Fig.15 Câmpurile de completare din meniul „constante”.

Fig.16 Selectarea datelor din listă.
j. Pentru accesarea programului „Declaraţia Rapidă” există posibilitatea aplicării unei
parole individuale, pentru o siguranţă mai mare a informaţiei. Parola se schimbă în meniul
„Setări”, „Schimbarea parolei”(fig.17). Apare o fereastră în care se introduce parola veche „1”,
apoi se introduce parola nouă şi se confirmă, acţionînd butonul „Ok” pentru a salva parola.

Fig.17 Calea spre meniul „Schimbă parola”.

Fig.18 Fereastra de modificare a parolei.
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k. Pentru a trece la generarea declaraţiilor fiscale, trebuie de deschis meniul
„Şabloane”(fig. 19), apoi de ales tipul contribuabilului şi prin click de trecut la categoriile
rapoartelor, după care va apărea lista de şabloane de rapoarte, alegeţi cel necesar. După
selectarea şablonului, acesta se va deschide pentru a fi completat(fig. 20). La completare toate
datele despre contribuabil vor apărea automat, din datele introduse în setări la „Constante”, iar
celelalte casete trebuiesc completate individual.

Fig.19 Selectarea şablonului din listă.

Fig.20 Şablonul pentru completare.
l. După completare, trebuie de lansat funcţia de verificare a documentului „Validare”, în
cazul în care totul este în regulă, va apărea un mesaj, care va confirma lipsa greşelilor, apoi
tastaţi „Ok”.
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Atenţie! Introduceţi datele în conformitate cu legislaţia în vigoare, în caz contrar vor
apărea erori care nu vor permite vizualizarea prealabilă a documentului şi evident tipărirea
acestuia. În cazul omiterii erorilor, Dvs. trebuie să le corectaţi prin introducerea datelor veridice.
După ce aţi completat documentul puteţi să-l scoateţi la imprimanta. Aceasta o puteţi face cu
ajutorul butonului „Vizualizare tipar”(fig. 21) prin care se va genera forma declaraţiei pentru
imprimare. Aceasta operaţiune poate dura de la câteva secunde, până la câteva minute, în
dependenţă de complexitatea documentului şi de resursele tehnice ale calculatorului.

Fig.21 Documentul după accesarea butonului „Vizualizare tipar”.

Documentul poate fi salvat în orice moment cu ajutorul butonului „Salvează în BD”. La fel,
salvarea poate fi făcuta la închiderea formei documentului, în formatul XML (vezi XML
utilităţi), în formatul PDF (vezi PDF utilităţi).
În fereastra de revizuire aveţi câteva opţiuni: să salvaţi acest document nou creat în diferite
formate convenabile Dvs., să le imprimaţi sau să vă întoarceţi înapoi în fereastra de generare
pentru a face modificările necesare. După salvarea documentului acesta se păstrează în bazele de
date ale programului şi eventual poate fi revizuit sau modificat, pentru aceasta este nevoie de
accesat meniul „Documente”(fig. 22).
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Fig.22 Meniul „Documente”.
Prin selectarea acestui meniu se va deschide fereastra cu rapoartele fiscale generate anterior,
unde documentele necesare sunt prezentate în formă de rând. În această fereastră vor apărea
două opţiuni de lucru cu documentul selectat: „Deschide” şi „Şterge”(fig. 22).
Atenţie! Declaraţiile care conţin erori vor fi de culoare roz.

2.1.1 XML utilităţi.
Datele documentului pot fi salvate în fişier XML cu ajutorul butonului „Salvează datele” din
meniul „Salvează XML”(fig. 23) pentru ca, ulterior să poată fi folosite atât în aplicaţia dată cât şi
în alte aplicaţii care suportă operaţiuni cu fişiere XML. Folosirea corectă a acestor fişiere XML
de alte aplicaţii va fi imposibilă fără fişierele de tip XSD care reprezintă descrierea fişierului
XML. Acestea din urmă pot fi formate cu ajutorul butonului „Salvează date” din meniul
„Salvează XML”. Pentru a încărca date din fişiere XML în documentul deschis sau nou creat
folosiţi butonul „Încarcă date” din meniul „Încarcă XML”.

Fig.23 Meniul „Salvare XML”.
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Fig.24 Meniul „Încarcă XML”.

2.1.2 PDF utilităţi.
Tipărire – tipărirea poate consta nu numai din imprimarea documentului, dar şi exportarea lui
în mai multe tipuri de formate printre care este şi PDF:
Alegeţi documentul necesar→Vizualizare tipar→din bara de instrumente alegeţi discheta
verde (sus dreapta), apăsaţi pe săgeată şi selectaţi PDF File(fig. 25). Se deschide fereastra PDF
Export Options(fig. 26)→Ok (fără schimbarea parametrilor). Arătaţi calea pentru salvarea
documentului.
Documentul poate fi salvat în formatul PDF, pentru copierea acestuia pentru tipărire
nemijlocită, transcrierea pe alt calculator sau salvarea acestuia pe orice hard disc (C,D,E etc.).

Fig.25 Calea spre exportarea documentului în mai multe formate.
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Fig.26 Fereastra de confirmare a exportului.

2.2 Setarea sistemului pentru mai multe întreprinderi.
Pentru aceasta este nevoie de parcurs următorii paşi:


I
niţial intraţi în meniul „Setări”, după care din opţiunile deschise alegeţi „Seturi de
constante”(fig. 27).

Fig.27 Calea spre opţiunea „Seturi de constante”.
 După ce selectaţi opţiunea „Seturi de constante” va apărea o fereastră(fig. 28) în care
sunt două meniuri: „Set nou”(crearea unui nou set) şi „Editează”(editarea setului existent
deja). Selectaţi „Set nou” după ce va apărea o altă fereastră mai mică în care introduceţi
denumirea setului nou care doriţi şi apăsaţi „Ok”. Pe viitor constantele din acest set se
vor atribui companiilor, pentru aceasta este nevoie de efectuat alţi paşi, cum urmează mai
jos.
 Pentru crearea utilizatorului nou este necesar de accesat meniul „Setări”, apoi opţiunea
„Utilizatori”(fig. 29). Va apărea o fereastră(fig. 30) cu mai multe opţiuni:
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„Adaugă”(crearea utilizatorului), „Editează”(editarea profilului utilizatorului deja
existent), „Elimină”(ştergerea utilizatorului selectat) şi „Setează parola”.

Fig.28 Crearea seturilor de constante noi.

Fig.29 Calea spre opţiunea „Utilizatori”.
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Fig.30 Fereastra de adăugare a mai multor utilizatori.

Faceţi click pe „Adaugă”, în fereastra apărută indicaţi numele companiei pentru introducere
în sistem, apoi bifaţi pe „Rol de administrator”. În rubrica „Set de constante”, selectaţi
constantele pe care le-aţi introdus anterior. După ce aţi completat, apăsaţi butonul „Acceptă”, din
caseta mai mică, apoi din fereastra mai mare, cea de bază apăsaţi butoanele în ordinea: „Aplică”
şi „Acceptă”
Pentru fiecare înscriere a utilizatorului se poate de setat o parolă la intrarea în program.
Pentru aceasta selectaţi numele de utilizator şi faceţi click pe “Setează parola”(fig. 31). Va
apărea o fereastră în care sunt două câmpuri: „Parola” şi„Confirmare”, introduceţi parola dorită
şi apoi apăsaţi butonul „Acceptă”, în fereastra mai mică, şi apoi „Acceptă” în cea care rămâne.

Fig.31 Modalitatea de setare a parolei.
Acum la intrarea în programul „Declaraţia Rapidă”, introduceţi în câmpul „Utilizator”, noul
nume, în câmpul „Parolă” - noua parolă, dacă o aveţi. Deschideţi din meniu „Setări”, apoi
„Constante” şi introduceţi rechizitele întreprinderii noi. După introducerea datelor, puteţi începe
să generaţi rapoarte fiscale din numele noii întreprinderi.

3. Convertor XLS-XML din sistemele de contabilizare în serviciul
”Declaraţie Rapidă”.
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Permite importarea datelor din programele de evidenţa contabilă. Ca rezultat, introducerea
tuturor dărilor de seamă în serviciul dat se face foarte rapid. Convertorul este modelat pentru
toate programele de evidenţă contabilă, bazându-se pe convertirea datelor din formatul XLS în
formatul XML, fapt ce permite economisirea timpului şi resurselor contribuabilului. În acelaşi
timp în cadrul serviciului ”Declaraţie Rapidă” are loc optimizarea şi reînnoirea permanentă a
tuturor formelor de rapoarte fiscală,ce permite emiterea apariţiei eventualei greşeli de întocmire a
dărilor de seamă fiscale.
Pentru a beneficia de această funcţie e necesar sa fie instalat pe calculator MS Office 2003
sau 2007.
Convertor XLS-XML:
a. Astfel, creaţi un nou document conform tipului de şablon dorit. În bara meniului veţi găsi
meniul Încarcă Excel ce conţine două puncte: Configurează, Încarcă. Selectaţi
Configurează(fig. 32). În stânga, vedeţi arborele cu structura datelor şablonului(fig. 33).
Pentru fiecare nod ales din arbore se arată detaliile în dreapta. Fiecărui câmp din stânga
se poate indica câteva legături către Excel, astfel valorile citite din aceste adrese se vor
lega.

Fig.32 Meniul „Încarcă Excel” şi „Configurează”.
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Fig.33 Setările pentru efectuarea convertării.
b. Odată ce a fost selectat fişierul Excel se va activa butonul „Deschide Excel”. Acesta
deschide fişierul Excel indicat şi o fereastră mică cu butonul “Alege”. E necesar să
selectaţi în fişier zona(celula) în dependenţă de document (de ex: anexa TVAFACT), prin
indicarea calei potrivite şirului de opţiuni din parte stângă a ferestrei: Tabelul pentru
Anexa TVA, Nr. d/o, c/f al furnizorului etc. unde se conţine valoarea pentru câmpul ales
din arborele şablonului şi să apăsaţi butonul “Alege”(fig. 34).

Fig.34 Modalitatea de selectare a coordonatelor.
În rezultat trebuie să obţineţi tipul selecţiei şi adresa acesteia în fişierul Excel.
c. După ce sa efectuat operaţiunea pentru toate câmpurile ce conţin date e necesar de salvat
configurarea, apăsând butonul „Ok”(fig. 33). Configurarea dată se salvează pe disc,
conform căii indicate în setările aplicaţiei.
d. Pentru a încărca datele din fişierul Excel conform configurării făcute anterior e necesar
alegerea celui de-al doilea punct al meniului: „Încarcă”(fig. 35). Se va încărca o
fereastră de dialog în care va trebui indicat fişierul Excel de unde se vor încărca datele
(coincide cu fişierul folosit la configurare). În câteva clipe se vor încărca datele în şablon.
Datele obţinute pot fi salvate ca document în sistem, fie imprimate.

18

Fig.35 Încărcarea documentului configurat.
Documentele salvate în baza de date pot fi vizualizate accesând meniul „Documente”.

4. Soluţionarea problemelor apărute
4.1 Problemele care generează apariţia barcod-ului necalitativ:





Modelul imprimantei este jet cu cerneală (inkjet) sau cu matrice.
Calitatea imprimării nu este satisfăcătoare.
Programul “Declaraţia Rapidă” este vechi.
Actualizarea imediată nu se efectuează la timp.
4.2 Soluţionarea acestor probleme:

 Modelul imprimantei trebuie să fie laser-jet, în cazul lipsei acestuia se adresează la
administratorul al bazelor de date DAF sau IFS corespunzător, prealabil înscris pe flash
document fiscal salvat în format PDF;
 Deservirea corespunzătoare al imprimantelor (cantitatea suficientă a cernelii în cartuş
etc.);
 Dezinstalarea programului “Declaraţia Rapidă” şi instalarea celui nou;
 După deschiderea programului “Declaraţia Rapidă”, să se efectueze actualizare →
Actualizare imediată(fig. 12), în cazul lipsei internetului, de pe calculatorul administratorului al
bazelor de date Direcţia Administrare Fiscală sau Inspectoratul Fiscal de Stat corespunzător, se
accesează adresa electronică https:\\declaratie-rapida.fisc.md → şabloanele documentelor(fig. 4)
→ salvare(discheta albastră la sfârşitul paginii) → se salvează pe un purtător de memorie(flash, disc sau
discheta). Se efectuează Actualizare → Actualizare din fişier (flash, disc sau dischetă).

Informaţii adăugătoare puteţi afla la Centrul de Asistenţă a Clienţilor
Tel. (022) 822222, fax (022) 211851, e-mail: asistenta@fsi.fisc.md
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