INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE DAI ÎN FORMAT PDF
A. Mediul de lucru
Pentru a putea completa declaraţia DAI în format PDF trebuie instalată în prealabil
aplicaţia Adobe Reader, versiunea 8.0. Înainte de a descărca gratuit kitul de instalare, vă
rugăm să consultaţi configuraţia hardware solicitată de producatorul aplicaţiei, în funcţie de
sistemul de operare al calculatorului dvs. (adresă:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrsystemreqs.html ).
Descărcarea (download-ul) kit-ului acestei aplicaţii se efectuează în două etape de pe site-ul
producatorului (adresă: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html ).
Prima etapa cuprinde alegerea kitului potrivit de Adobe Reader 8.0 în funcţie de sistemul de
operare deţinut, versiunea şi caracteristicile acestuia.

Rezultatul acţionarii butonului „Download Adobe Reader” reprezintă download-ul
(descărcarea) unui fişier cu extensia „exe” care trebuie salvat pe calculatorul dvs.

Etapa a doua o reprezintă instalalarea fisierului amintit mai sus, care reprezintă în fapt un
„download manager” al producatorului mediului de lucru. După instalare, „download managerul” se va conecta automat (în cazul în care calculatorul dvs. este conectat la internet) la un site
al producătorului şi va descărca kit-ul de Adobe Reader ales în cadrul etapei întâi, ce trebuie
instalat pe calculatorul dvs. .
B. Completarea DAI format PDF
Declaraţia DAI în format PDF reprezintă în fapt un formular cu funcţiuni complexe, ce
poate fi completat, copiat, salvat sau şters. Completarea lui se realizează local, pe calculatorul
dvs., prin intermediul aplicaţiei Adobe Reader 8.0.
Ca etape în lucrul cu declaraţia DAI în format PDF se pot aminti:
✔
✔
✔

✔

Obţinerea declaraţiei în format PDF: se face prin descărcarea de pe portalul ANAF şi
salvarea acesteia pe calculatorul dvs.;
Deschiderea lor: realizată cu ajutorul aplicaţiei Adobe Reader 8.0;
Completarea propriu-zisă a campurilor cu datele dvs.:
- navigarea în cadrul declaraţiei în format PDF se efectuează cu ajutorul tastei „tab”
sau direct prin execuţia unui click cu mouse-ul în cadrul unei celule (câmp);
- câmpurile minime obligatorii sau cele care au ca valoare rezultatul calculat al altor
câmpuri sunt colorate diferit şi nu sunt toate editabile (De exemplu: la secţiunea 17,
câmpul „Data finală transport”);
- câmpurile ce prezintă în dreapta lor un buton gri cu o săgeată orientată cu varful în
jos reprezintă liste derulante din care se alege opţiunea dorită după acţionarea
butonului amintit cu mouse-ul. În funcţie de opţiunea selectată, pot să apară pe formular
şi alte câmpuri de completat aflate în legătură directă cu acestea (De exemplu, la
secţiunea 7 Primitor alegerea din cadrul listei derunlante „Ţara” a opţiunii „RO”
determină apariţia meniului derulant „Judeţ”).
Salvarea declaraţiei: dacă se doreşte întreruperea temporară a completării ei şi
asigurarea păstrării datelor încărcate până la acest moment (în Adobe Reader meniul –

✔
✔

✔

File – Save as ... );
Verificarea corectitudinii datelor încărcate: pentru a vă asigura de datelor introduse sunt
cele pe care doriţi să le declaraţi;
Exportul în format XML : se realizează prin intermediul butonului dedicat prezent la
finalul declaraţiei. Acţionarea butonului „Export XML” are ca scop:
− verificarea completării câmpurilor minime obligatorii, ce devin vizibile încadrate întrun chenar roşu la actionarea opţiunii „Highlight fields” poziţionată în dreapta sus a
mediului de lucru.

- exportul propriu-zis al fişierului XML, în cazul în care operaţia anterioară nu a lansat
nici un mesaj de avertizare privind necompletarea unor câmpuri, prin intermediul unei
ferestre „Export Form Data As”, la rubrica „File name:” completându-se numele generat
în partea dreaptă a subsolului declaraţiei.
Observaţie: Vă recomandăm să copiaţi denumirea fisierului XML de salvat (prin
selectarea textului, click buton dreapta mouse, alegere „Copy”) înaintea acţionării
butonului Export XML , click buton dreapta mouse şi alegerea opţiunii „Paste” în cadrul
rubricii „File name:” din fereastra „Export Form Data As”.
Import XML : reprezintă posibilitatea popularii unei declaraţii DAI cu date aflate într-un
fişier XML exportat anterior.
Atenţie! Această operaţiune şterge datele încarcate în formular până la momentul
importului.

