Procedura de validare a fisierelor XML si
pregatirea lor pentur a fi transmise catre
ANAF
Procedura video: https://www.youtube.com/watch?v=0yiDl7hHvmA
1. Introduceti memory stick-ul in portul USB al PC-ului.
Veti putea observa ca pe memoria externa, casa de marcat a creat un director aferent
raportului pentru luna August, de forma D08_18
08(luna August)_18(anul 2018).
In interiorul directorului D08_18, veti gasi:

2. Va recomandam salvarea fisierelor in memoria PC-ului, intr-un folder dedicat
acestui tip de rapoarte, pentru o gestionare mai usoara pe viitor.
3. Lansati link-ul „Instructiuni pt. Depunerea declaratiei A4200”
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/InstructiuniDepunereA4200_20180914.pdf

4. Descarcam aplicatia DUKIntegrator cu java inclus:
https://static.anaf.ro/static/DUKIntegrator/DUKIntegrator.htm

5. Dezarhivati arhiva descarcata (Ex. Pe desktop)
6. Deschideti folder-ul – dist - extras din arhiva si cititi fisierul „CITESTE-MA.txt”.
7. Apasati click dreapta pe fisierul DUKIntegrator.bat si apasati EDIT

8. Va trebui sa inlocuim <cale_dist> cu calea unde am extras arhiva dist
Ex. Pe desktop, calea va deveni va deveni:

9. Salvati si inchidetei fisierul Notepad;
10.Lansati DUKIntegrator.bat

11. Selectati Declaratiile A4200 si A4203 pentru descarcare

12. Dupa ce apasati „Download”, se va lansa aplicatia DUKIntegrator:

13.Apasati butonul „Alege fisiere” si selectati fisierul care contine primul si ultimul Z al
raportului, fisier ce il veti gasi din locatia in care ati salvat raportul din casa de
marcat

14.Alegeti tipul declaratiei

15.In acest moment puteti semna electronic documentul introducand pinul pentru
semnare, sau il puteti VALIDA si CREA aplicand semnatura electronica ulterior.

Informatii suplimentare de la ANAF se pot obtine de la urmatoarele contacte preluate din GHIDUL
PENTRU CASE DE MARCAT transmis de ANAF:
Informații detaliate sau clarificări se pot obține:
- apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call-center, la numărul de
telefon 031.403.91.60;
- prin intermediul „Formularului de contact17” existent pe pagina de internet a Agenției Naționale de
Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro ; (https://www.anaf.ro/asistpublic/ )
- la sediile unităților fiscale, la structurile de asistență pentru contribuabili.
Informaţii cu privire la datele de contact ale organelor fiscale le puteţi accesa la
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm

Va multumim si va dorim mult SUCCES!

