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Notă despre conținut: acest chestionar acoperă doar segmentele D406.XML pentru declarația LUNARĂ
obligatorie. Segmentele pentru STOCURI (raportare la cererea ANAF) si Mijloace Fixe-Asset (cu raportare
odată cu bilanțul annual) vor fi discutate separat și vor fi dezvoltate până la sfârșitul acestui an.
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1. Scopul analizei. Detalii completare întrebari
Aceasta este o analiza preliminara fara scop oneros (gratuita).
Scopul prezentului chestionar este de a identifica posibilatatea preluarii din ERP-ul dvs.
(sau alte aplicatii financiar contabile proprietar) a jurnalelor contabile, a balantelor, a
documentelor PO/SO la nivel de linie și a nomenclatoarelor pentru obtinerea declaratiei
lunare D406/SAF-T prin intermediul programului intermediar HomeD406.exe
Materialul este format din:
1. Niste întrebari (cap. 2+3 ) însotite de o zona de explicatii
Doar la aceasta sectiune asteptam răspunsurile dvs.
2. O zona descriptiva cu scop orientativ a unor nomenclatoare si a fișierelor de
transport/import XLSX pe care clientul va trebui “sa le umple” cu date.
3. O zona descriptiva orientativa în care descriem fluxul actual de preluare date din
alte aplicatii Erp și generarea D406 finala
În urma analizei vor rezulta două livrabile:
1. Răspunsurile clientului potențial pentru fiecare întrebare din chestionar.
Răspunsul se poate da în acest material prin completarea răspunsului dupa fiecare
sectiune /întrebare sau se poate completa în fișier separat DOC(X) de catre client doar
prin mentionarea întrebarii principale urmat de răspuns fara a copia și [zona de explicatii] a
acelei întrebari.
2. Răspunsul HOMECONt SRL daca se poate angaja la acest proiect sau nu și în ce
conditii.

2. Structuri org. in conta (de completat client)
Structuri existente in nota contabila Debit=Credit asa cum este acum in reg.J.General din
ERP-ul dvs. Daca exista acum sau daca pot fi aduse in exportul EXCEL fara un efort prea
mare, vezi mai jos: [regjurnRO3.xlsx/ACONTA1.DBF/3. GeneralLedgerEntries].
Gasim în registrul Jurnal general (14-1-1), în nota contabila Debit=Credit asa cum
este inregistrata in Erp-ul dvs. unul sau toate elementele de mai jos:
1. Elemente de structura organizatorica (centre de cost, activitati, proiecte) prin
atribut separat ?
Exemplu:Consum apa/gaze pe centre cost si tip cheltuiala:
605.
APA. FABRICA1 = 4011 = 1.000 lei ?
605.
APA. Atel_auto
= 4011 = 500 lei ?
605.
GAZE.SEDIU
= 4011 = 10.000 lei
2. Atribut de tip cui/cod tert (client furnizor) + numar_document (factura)?
Exemplu: La cumparari/intrari/AP:
301 = 401
= 100 LEI
cui_15271555 factura_FF887788
4426 = 401
= 19 LEI
cui_15271555 factura_FF887788
3. Cod_articol stoc si magazia/locatia pentru notele contabile de clasa 3 ce
ocazioneaza incarcare stoc: 301 = 401
= 100 LEI surubM6 magazia2
sau la descarcarea de stoc : 601=301
= 5 Lei robinet1/2 magazia7
4. Venitul din articole stoc sau activitati/prestatii se poate identifica pe cod_articol?
607
=
371
= 700 lei
calorifer800x600 ? (cost)
4111
=
707
= 800 lei
calorifer800x600 ? (venit)
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7. ZONA Descriptiva cu scop orientativ a fluxului actual de preluare
date din alte aplicatii Erp și generarea D406 finala

1. Baza de date a
ERP-ului
dvs.
și/sau
tabelele
aplicatiilor
financiarcontabile.

2. Exportam catre formatul obligatoriu impus
de fișierele de transport: balclie23.xlsx;
balconta21.xlsx;
balfurn24.xlsx;
balstoc210.xlsx;
centrecost27.xlsx; nomart29.xls; POInvoice42.xlsx;
REGCASAPAY43.xlsx;
regjurnGAAP3.xlsx;
regjurnRO3.xlsx; SOInvoice41.xlsx; taxtype25.xlsx;
UOMtable26.xlsx

3. Importam în aplicatia
HOMED406.EXE
din
fișierele
de
transport
obligatorii XLSX

5.
GENERAM
din
HOMED406.EXE
declaratia finala formata din 4 fișiere:
D406_Luna_5_2022.XML (fișier principal) și
fișierele
optionale
de
control:
D406_LIBRET_5_2022.XML
+
D406_REGJurnal5_2022.XML
+
D406_FARA_REGJurnal5_2022.XML

7. Export

manual catre serverul
ANAF a declaratiei semnate PDF +
XML.
D406_Luna_5_2022-semnat.pdf
contine D406_Luna_5_2022.XML
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4. Prelucram în aplicatia HOMED406.EXE
fișierele de transport obligatorii XLSX. Facem
validarile+verificarile suplimentare. Verificam
rapoartele aplicatiei (balantele, registrele
contabile, nomenclatoarele) ca “sa bata” cu
rapoartele similare din ERP-ul dvs.
Verificam/actualizam setarile.

6. Prelucram și validam manual în
DukIntegrator
D406
“până
iese”
declaratia. În urma validarilor Duke va
scoate un set de erori pe care le vom
repara contextual în unul din pasii de
mai sus.

ce
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