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Instrucţiune
cu privire la crearea şabloanelor pentru convertorul
XLS->XMLpentru
SIA „Declaraţia electronică”

Î.S “ FISCSERVINFORM”

pagina 2/ 8

Cuprins
Obiectivul documentului .................................................................................................................3
Terminologia ...................................................................................................................................3
Introducere .......................................................................................................................................3
Descrierea structurii şablonului .......................................................................................................3
Descrierea etichetelor: ............................................................................................................................................................................4
Descrierea atributelor: ............................................................................................................................................................................5

Structura fişierului XML .................................................................................................................5
Crearea şabloanelor .........................................................................................................................6

Î.S “ FISCSERVINFORM”

pagina 3/ 8

Obiectivul documentului
Prezenta instrucţiune este documentul după care contribuabilii se vor
conduce la crearea şabloanelor xml necesare pentru convertarea fişierelor Excel în
XML pentru diferite forme.

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.
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 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.

Introducere
Convertorul FiscXMLConverter pentru convertarea fişierelor Excel are
nevoie de şabloane dupa care extrage datele şi după care structureaza datele în
fişier XML. În acest şablon xml sunt descrise regulile ca:
poziţia de pe care convertorul extrage datele
cum vor fi salvate datele în fişier xml
poziţia care va marca începutul şi sfirşitul tabelului de pe care vor fi extraşi
datele

Descrierea structurii şablonului
Structura unui şablon xml arată astfel:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rules>
<type name="TVAFACT" />
<token position="2,AH" text="Forma TVA FACT " />
<mapping>
<item position="3,F-M" destination="//dec/fiscal" />
<item position="3,U-AA" destination="//dec/nrInreg" />
<item position="6,K-AA" destination="//dec/name" />
<item position="9,H-AA" destination="//dec/peroidnalog/datefisc" />
<item position="12,K-AA" destination="//dec/NakladPrimit"/>
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</mapping>
<table_desc>
<mark_first_row col="B" value="nr" offset="1" />
<mark_last_row col="B" value="Total" offset="1"/>
<footer_of_page page_end_col="C"
page_end_value="Total" page_end_offset="1"
page_start_col="B" page_start_value="1" page_start_offset="1" />
<savetoxml path="//dec/dinamicTable/row" />
<fields>
<field col="B" name="number" type="string" />
<field col="D" name="tinFurniz" type="string" />
<field col="J" name="dataEliberarii" type="date" />
<field col="O" name="seriaFact" type="string" />
<field col="S" name="nrFact" type="string" />
<field col="X" name="valFact" type="money" />
<field col="AD" name="sumTotFact" type="money" />
</fields>
</table_desc>
<mapping_after_table>
<item col="L" relative_to_last_row="+4"
destination="//dec/group4/director" />
<item col="L" relative_to_last_row="+6"
destination="//dec/group5/contabil" />
<item col="X" relative_to_last_row="+1"
destination="//dec/dinamicTable/total/totCol5" type="money" />
<item col="AD" relative_to_last_row="+1"
destination="//dec/dinamicTable/total/summContr" type="money" />
</mapping_after_table>
</rules>

Descrierea etichetelor:
<type> - se indică tipul declaraţiei
<token> - se indică jetonul. În atributul text este necesar că textul trebuie să
coincidă fix cu textul de pe celula indicată.
<mapping></mapping> descrierea regulelor pentru cimpuri
<item> - se indica pozitia si cum datele vor fi salvate in xml
<table_desc></table_desc> - descrierea regulelor pentru tabele cu datele,
aici se va indica poziţia de start şi sfîrşit si cimpurile din acest tabel.
<mark_first_row > - marcarea poziţiei, care înseamnă începutul citirii
datelor din tabel.
<mark_last_row> - marcarea poziţiei, care înseamnă sfîrşitul citirii
datelor din tabel.
<savetoxml> - cum va avea loc inscrierea datelor din tabel in fisier xml
<fields></fields> - vor fi specificate cimpurile din acest tabel
<field> - cimpuri din acest tabel
<mapping_after_table> - regulile pentru datele ce vor fi extrase dupa
tabel

Î.S “ FISCSERVINFORM”

pagina 5/ 8

Descrierea atributelor:
position – indică poziţia de pe care va fi extrasă data. Cifra indică rîndul
iar litera indică coloana. Deasemenea formatul poate fi şi astfel
position="3,U-AA" , ceea ce se are în vedere că datele vor fi extrase de pe
coloana U pînă la coloana AA în rîndu 3
destination – se specifică în ce nod va fi salvată informaţia şi sub ce
ierarhie
col – pe ce coloană se află informaţia necesară
value – valoarea cîmpului
offset – deplasarea selectării cu n rinduri în jos
name – denumirea nodului în xml
type – tipul datelor
relative_to_last_row – indică din ce rînd va fi extrasă data, începînd cu
ultimul rînd al tabelului. Dacă atributul are valoarea +4, înseamnă că se
va extrage data de pe al patrulea rînd după sfîrşitul tabelulului.

Structura fişierului XML
Structura fişierului XML care se încarcă pe E-Declaraţie pentru TVAFACT
arată astfel:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<dec TypeName="TVAFACT">
<fiscal>XXXXXXXXXXXXX</fiscal>
<nrInreg>XXXXXXX</nrInreg>
<name>Compania</name>
<peroidnalog>
<datefisc>L/09/2011</datefisc>
</peroidnalog>
<NakladPrimit>N</NakladPrimit>
<dinamicTable>
<row line="1">
<number>1</number>
<tinFurniz>XXXXXXXXXXXXXXX</tinFurniz>
<dataEliberarii>01/09/2011</dataEliberarii>
<seriaFact>FV</seriaFact>
<nrFact> </nrFact>
<valFact> </valFact>
<sumTotFact> </sumTotFact>
</row>
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<total>
<totCol5> </totCol5>
<summContr> </summContr>
</total>
</dinamicTable>
<group4>
<director> </director>
</group4>
<group5>
<contabil> </contabil>
</group5>
</dec>
Pentru a vizualiza structura xml pentru celelalte declaraţii, îndepliniţi
următorii paşi:
1.
2.
3.
4.
5.

Întraţi în sistemul E-Declaraţii.
Selectaţi declaraţia dorită.
Completaţi declaraţia cu oricare date.
Salvaţi declaraţia completată şi deschideţi pentru vizualizare.
În aceasta pagină schimbăm sfîrşitul adresei URL din
http://declaratie-electronica.servicii.fisc.md/ru/declaration/XXXXX/preview
în
http://declaratie-electronica.servicii.fisc.md/ru/declaration/XXXXX.xml
şi apasăm ENTER

6. Structura fişierului XML va fi afişat pe pagină, unde poate fi descărcată
apăsînd butonul drept al mouse-lui şi accesînd opţiunea salvează.

Crearea şabloanelor
Pentru a crea un şablon conform fişierului Excel se parcurg următoarele
etape:
1. Accesăm site-ul servicii.fisc.md şi intrăm în compartimentul persoane
juridice. Găsim articolul ”Convertor Declarație electronică” , spre sfîrşitul
descrierii găsim linkul următorii pași , accesînd acest link se va deschide o
fereastră unde vor fi descrişi paşii pentru utilizarea convertorului,
accesînd pasul 2 vor fi descărcaţi şabloanele valabile.
2. Deschidem şablon dorit folosind Notepad implicit al windows-ului sau
alt notepad (exemplu Notepad++) şi efectuăm modificări în acest
şablon conform fişierului excel care va fi convertat.
În figura ce urmează va fi arătat un exemplu de configurare a şablonului
conform fişierului XML.
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Fig. 1 exemplu de fişier excel completat pentru forma TVAFACT şi
coordonatele elementelor ce vor fi descrise în şablon.
Mai jos va fi descris şablonul pentru fişierul excel arătat in figura 1:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rules>
<type name="TVAFACT" />
<token position="4,AS" text="FACT Forma TVA" />
<mapping>
<item position="7,H " destination="//dec/fiscal" />
<item position="7,AG " destination="//dec/nrInreg" />
<item position="11,Y" destination="//dec/name" />
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<item position="14,H" destination="//dec/peroidnalog/datefisc"
type="dateFiscMonth"/>
<item position="17,N" destination="//dec/NakladPrimit"/>
</mapping>
<table_desc>
<mark_first_row col="B" value="nr" offset="1" />
<mark_last_row col="D" value="Total general" offset="1"/>
<footer_of_page page_end_col="C"
page_end_value="Total pe pagina" page_end_offset="1"
page_start_col="C" page_start_value="1" page_start_offset="1" />
<savetoxml path="//dec/dinamicTable/row" />
<fields>
<field col="B" name="number" type="string" />
<field col="D" name="tinFurniz" type="string" />
<field col="M" name="dataEliberarii" type="date" />
<field col="U" name="seriaFact" type="string" />
<field col="AC" name="nrFact" type="string" />
<field col="AJ" name="valFact" type="money" />
<field col="AS" name="sumTotFact" type="money" />
</fields>
</table_desc>
<mapping_after_table>
<item col="T" relative_to_last_row="+4"
destination="//dec/group4/director" />
<item col="T" relative_to_last_row="+6"
destination="//dec/group5/contabil" />
<item col="AJ" relative_to_last_row="+1"
destination="//dec/dinamicTable/total/totCol5" type="money" />
<item col="AS" relative_to_last_row="+1"
destination="//dec/dinamicTable/total/summContr" type="money"
/>
</mapping_after_table>
</rules>

