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1.  Despre prezenta documentație. 
Prezenta documentație este doar o completare a documentației de bază livrată cu primele 
versiuni ale aplicației intrasta.exe. 
În această documentație găsiți modificările anuale succesive făcute de catre UE1 și INS2 în 
ordinea descrescătoare a anilor de apariție începând cu anul curent 2023 și terminând cu 
anul inițial 2007-2008.  
La aceste modificări s-a aliniat anual și programul intrasta.EXE. 

Pentru detalii funcționale vă rugăm să citiți documentația de bază aflată pe calea: 

('c:\intrasta\doc\intrasta.doc') sau apelați butonul special cu “Documentatie baza (2007)”. 

Prezenta documentație poate fi apelată și din ecranul principal al aplicației de la butonul 
“Doc. Functii noi (dupa 2008)”.  

Documentația nouă (2008-2023) se află pe calea ('c:\intrasta\doc\intr2008.doc') 
 

                                           

1 UE = Uniunea Europeană care colectează lunar informațiile statistice de la țările membre.  
2 INS,INSE = Institutului Naţional de Statistică – responsabil cu declarația intrastat  http://www.intrastat.ro/ 
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2. Noutăți versiune 2023 

În anul 2023 avem următoarele schimbări importante menționate în 
documentul INSE [Important de citit_2023.pdf] 
Nomenclatorul principal NC8/CN8 a suferit modificări minore față de 2022 în sensul că au 
fost modificate/reîncadrate/șterse/adăugate un număr de 50 de articole din 9740/2022.  
Conform INSE: 
Versiunea 2023 a Nomenclatorului Combinat conţine 42 coduri noi la nivel de 8 cifre în timp ce 23 coduri la 
nivel de 8 cifre au fost eliminate faţă de versiunea 2022 a NC. Numărul total de coduri NC la nivel de 8 
cifre este de 9761. 
 
Adaugare obligatorie în aplicatia Java off-line inse a nomenclatorului CN_2023.xml valabil 
pt. anul 2023 
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Validari CUI XI Irlanda de Nord (fost Marea Britanie = GB) la codul 
partenerului Dispatch/LIC (reluare info din 2021) 
 
 
Am reluat aici informatia din 2021 ref. la GB vs XI: 
În interiorul declaratiei Java-offline CUI/vat number pentru sectiunea 
expedieri/dispatch/LIC avem urmatoarea validare pentru cazul nou XI (Irlanda de Nord) 
care foloseste acelasi cod fiscal /VAT number identic cu cele de GB. 
Tot ce incepe cu prefix  XI (Irlanda de NORD) SE VALIDEAZA identic ca si cum ar începe 
cu GB: 
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Modificari 2023 la utilitarul suplimentar SMART BROWSE= fisiere doar 
din c:\temp\*.DBF 
 
Utilitarul smart-browse ce este atasat aplicatiei Intrasta.exe se acceseaza în partea 
dreapta jos. Acesta functioneaza independent de tabelele si baza de date a aplicatiei. 
Acest utilitar acceseaza/vizualizeaza/editeaza doar fisierele DBF existente în directorul 
c:\TEMP. Dvs. puteti aduce prin copiere copy/paste din surse externe din alte aplicatii 
fisiere DBF pe care sa la puneti în C:\temp (împreuna cu fisierele CDX asociatate daca 
exista). 
De exemplu puteti aduce din SAGA din firma cu numarul:0007 registrul J general 
[REGISTRU.DBF] unde aveti toate notele DEBIT=CREDIT sau nomenclatoarele de clienti 
sau furnizori: CLIENTI.DBF/furnizori.dbf etc.. – similar din alte aplicatii care folosesc DBF 
ca baza de date. 
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3. Noutăți versiune 2022 
În 2022 avem următoarele schimbări importante menționate în documentul INSE 
[Important de citit_2022.pdf] 
http://www.intrastat.ro/doc/Important_de_citit_2022.pdf 

Actualizare obligatorie nomenclatoare noi 2022 în aplicația Off-line Java 
INSE 
Nomenclatorul principal NC8/CN8 a suferit modificări majore față de 2021 în sensul că au 
fost modificate/reîncadrate/șterse/adăugate un număr de 1128 de articole din 9500(2021) 
rezultând 9740 articole în 2022.  
Au fost schimbate față de anul 2021 următoarele nomenclatoare: 

1. NC8 specific anului 2022 – CN_2022.xml 
2. Nomenclator țări de origine 2022 - Geonomenclature_2022.xml 
3. Natura tranzacției A - Natura Tranzac_iei A_2022.xml 
4. Natura tranzacției B - Natura Tranzac_iei B_2022.xml 
 
Toate aceste nomenclatoare de mai sus trebuie să le actualizați 
manual în aplicația Java off-line de la Inse prin procedura de import 
nomenclatoare. 
Vedeți imaginea explicativă de mai jos. 

 

 
 

Asigurati-va ca la sectiunea nomenclatoare  din 
aplicatia OFF-line a INS sunt bifate  4 [patrui] noi 
versiuni cu anul 2022 astfel: 

1. Este activ nomenclatorul anului în care va aflati 
NC8 2022 si 

2. Natura Tranzactiei-A-2022 
3. Natura Tranzactiei-B-2022 
4. TARI Origine = 2022 – corespunde lui 

Geonomenclature_2022.xml 
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Modificări majore în 2022 la codurile NATA și NATB-natura tranzacțieiB 
 
Vă rugăm să verificați în fișierele de import din erp-ul dvs. intra.xls/ intra.xlsx câmpul 
natura tranzacțieiB să corespundă cu noile codificări apărute în 2022 și să le aliniați la 
regulile dvs. de import/export conform noilor codificări di 2022. 
Coloana galbenă NATB reprezintă codul nou ce va fi declarat pentru fiecare 
articol/tranzacție începând cu 2022. 

nata natb denu denu2 

1 1.1 1. Achizitie / vanzare definitiva, exceptand comertul 
direct cu/realizat de catre con 

1. Tranzactii care implica schimb de proprietate efectiv, cu 
compensatii financiare 

         
1 

1.2 2. Comert direct cu/realizat de catre consumatorii 
privati (inclusiv vanzarea la dist 

  

         
2 

2.1 1. Returnari de bunuri 2. Returnari si inlocuiri de bunuri în mod gratuit dupa inregistrarea 
tranzactiei ini 

         
2 

2.2 2. inlocuiri de bunuri returnate   

         
2 

2.3 3. inlocuiri - de exemplu, sub garantie - de bunuri care 
nu au fost returnate 

  

         
3 

3.1 1. Miscari catre/de la un antrepozit (excluzand 
stocurile la dispozitia clientului si 

3. Tranzactii care implica intentia unui schimb de proprietate sau 
schimb de propriet  

         
3 

3.2 2.  Furnizarea pentru vanzare la vedere sau cu 
testare (inclusiv stocurile la dispozi 

  

         
3 

3.3 3.  Leasing financiar   

         
3 

3.4 4. Tranzactii care implica transferul proprietatii fara 
compensatii financiare 

  

         
4 

4.1 1. Bunuri destinate reintroducerii în statul 
membru/tara de export initial(a) 

4. Tranzactii în vederea prelucrarii sub contract (-lohn- - fara 

schimb de proprietat  

         
4 

4.2 2. Bunuri care nu sunt destinate reintroducerii în statul 
membru/tara de export initi 

  

         
4 

4.3 3. Bunuri destinate prelucrarii, considerate din punct 
de vedere fiscal drept achizit  

  

         
5 

5.1 1. Bunuri reintroduse în statul membru/tara de export 
init ial(a) 

5. Tranzactii în urma prelucrarii sub contract (-lohn- - fara schimb 
de proprietate) 

         
5 

5.2 2. Bunuri care nu sunt reintroduse în statul 
membru/tara de export initial(a) 

  

         
5 

5.3 3. Bunuri obtinute în urma prelucrarii produselor 
anterior declarate cu codul de natu 

  

         
6 

6 Inaplicabil 6. Tranzactii particulare inregistrate pentru scopuri nationale 

         
7 

7.1 1. Punerea bunurilor în libera circulatie intr-un stat 
membru în vederea unui export 

7. Tranzactii în vederea/ca urmare a vamuirii (fara schimb de 

proprietate, referitoar 

         
7 

7.2 2. Transportul bunurilor dintr-un stat membru în alt 
stat membru pentru plasarea bunu 

  

         
8 

8 Inaplicabil 8. Tranzacţii care implică furnizarea de materiale de construcţie şi 

echipament tehnic în cadrul unui contract general de construcţii  
sau construcţii civile pentru care nu este necesară o facturare 
separată a  bunurilor, fiind emisă numai o  factură pentru totalitatea 

contractului 

         
9 

9.1 1. inchirieri, imprumuturi, leasing operational cu 
durata de peste 24 de luni 

9. Alte tranzactii care nu pot fi clasificate la alte coduri 

         
9 

9.9 9. Altele   
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Buton nou pentru export în Excel: [Tari, mod transport, termeni livrare] 
Puteți exporta în excel oricare din nomenclatoarele active ale anului de lucru (2022 de 
exemplu): 

1. Apăsați pe butonul principal din mijloc [Tari, mod transport, termeni livrare] 
2. Dați click cu mausul în una din tabelele de mai jos (NatB, Unit, Tari, ModT etc..) 
3. Apăsați pe butonul [Listeaza una din tabele direct în EXCEL]  

 
 
________________x 



Aplicatie de prelucrare date din  MFG/PRO sau alte aplicatii financiar-contabile pentru programul Intrastat          
Completare la Manualul de utilizare (versiunea feb. 2023) 

 

In tras ta .e xe  ve r .  03 .02 .2023  -   P ag i na  9 /27   

Buton nou de înlocuire cod vamal NC8 an anterior  
Avem un buton nou pe analizorul de erori numit:  
[Schimba CN8 an anterior automat cu cod propus de program>>] 
Prin apăsarea butonului Schimbă CN8 de mai jos: 

 
Putem schimba automat codul vechi cu unul nou valabil anul acesta propus de program. 
Mai jos [15100090] poate fi schimbat cu noul cod propus [15109000  ]  
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4.  Noutati versiune 2021 

În 2021 avem urmatoarele schimbari importante mentionate în 
documentul INSE [Important de citit_2021.pdf] 
http://www.intrastat.ro/doc/Important_de_citit_2021.pdf 

GB – Marea Britanie a iesit din UE si nu se mai declara în intrastat .  

Irlanda de Nord se raporteaza cu [XI]. Codul [GB] nu mai exista în intrastat. 
 
Începand cu anul 2021 tranzactiile cu Irlanda de Nord (XI) se declara în sistemul 
Intrastat, iar tranzactiile cu Marea Britanie (cu exceptia Irlandei de Nord) se declara 
în sistemul vamal (prin declaratii vamale). 
Doar pentru livrarile catre Irlanda de Nord recomandarea este sa puneti XI în loc de 
fostul GB inaintea cudului de TVA: 
[..From 1 January 2021, a company is trading with the EU and sell goods în 
Northern Ireland, is needed to:  
- put an ‘XI’ prefix in front of VAT number when communicating with an EU 

customer or supplier (your invoices will show XI in front of your VAT number - for 
example, XI 123456789 - instead of GB….] 

 

În nomenclatorul de tari 2021 nu mai avem GB – (United Kingdom). 
GB nu mai exista pentru intrastat în nici unul din nomenclatoare – TARI, TARIUE. 
GB a fost spart în doua coduri începând cu 2021: 
2021 XI United Kingdom (Northern Ireland) Regatul Unit (Irlanda de Nord) 
2021 XU United Kingdom (excluding Northern Ireland) Regatul Unit (cu exceptia Irlandei de Nord) 
În cazul în care aveti export (Dispatch) catre Irlanda de Nord veti putea folosi acelasi cod 
fiscal (numeric) ca si pâna acum dar sunteti obligati sa puneti prefixul XI în loc de GB: 
De exemplu fostul cod  
Partccode Partvatnr 
GB 765346017 

Devine:  
Partccode Partvatnr 
XI 765346017 

Avem 4 nomenclatoare importante schimbate. 
Aceste noi nomenclatoare sunt incluse si sunt active în versiunea 2021 a aplicatiei 
intrasta.exe ver 2021 (Homecont). 
În aplicatia INSE off-line trebuie sa le actualizati dvs. [4 nomenclatoare]! 
 
ATENŢIE!  
Aplicația Intrastat offline 2021 are setat în mod implicit Nomenclatorul Combinat 
2020, Nomenclatorul de Țări din UE 2007 și Termenii de Livrare 2011 si Tari = 2007.  
Astfel, după instalarea Aplicației offline 2021, pentru a putea crea declaraţii aferente 
lunilor anului 2021, trebuie să încărcați/actualizati cele patrui nomenclatoare noi:  

a.) Nomenclatorul Combinat 2021 (NC 2021) [CN_2021.xml]  
b.) Nomenclatorul de Țări din UE 2021 [EU Countries_2021.xml] 
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c.) Termeni de Livrare 2021 [termeni_de_livrare_2021.xml], utilizând funcția „Import” 
din meniul „Acțiuni/Nomenclatoare” (vezi capitolul 1.3.5 - Importul unei noi versiuni 
a unui nomenclator, din „Ghidul utilizatorului pentru aplicația Intrastat offline 2021 - 
Versiunea 1).  

d.) Nomenclatorul de Țări de origine 2021 [Geonomenclature_2021.xml].  
Nu uitati ca în aplicatia OFF-line INSE va trebui neaparat sa actualizati si acest nou 
nomenclator [(Geonomenclature_2021.xml)]. 
 

Camera de Comerț Internațională (ICC) a actualizat termenii de livrare Incoterms 2020, 
respectiv condițiile comerciale internaționale pentru vânzarea de bunuri.  
Modificarea se referă la schimbarea termenului de livrare DAT (Delivered at Terminal - 
Livrat la Terminal) în DPU (Delivered at Place Unloaded - Livrare la Locul de Descărcare). 
Tari UE valabile în 2021 conform legislatie: 
ItemCode ItemLevel ItemLevel#agg ItemNameEn ItemNameRo Version 
AT 1 1 Austria Austria 2021 
BE 1 1 Belgium Belgia 2021 
BG 1 1 Bulgaria Bulgaria 2021 
CY 1 1 Cyprus Cipru 2021 
HR 1 1 Croatia Croatia 2021 
DK 1 1 Denmark Danemarca 2021 
EE 1 1 Estonia Estonia 2021 
FI 1 1 Finland Finlanda 2021 
FR 1 1 France Franta 2021 
DE 1 1 Germany Germania 2021 
GR 1 1 Greece Grecia 2021 
IE 1 1 Ireland Irlanda 2021 
IT 1 1 Italy Italia 2021 
LV 1 1 Latvia Letonia 2021 
LT 1 1 Lithuania Lituania 2021 
LU 1 1 Luxembourg Luxemburg 2021 
MT 1 1 Malta Malta 2021 
NL 1 1 Netherlands Olanda 2021 
PL 1 1 Poland Polonia 2021 
PT 1 1 Portugal Portugalia 2021 
XI 1 1 The Northern Ireland - United 

Kingdom 
Irlanda de Nord - 
Regatul Unit 

2021 

CZ 1 1 Czech Republic Republica Ceha 2021 
SK 1 1 Slovakia Slovacia 2021 
SI 1 1 Slovenia Slovenia 2021 
ES 1 1 Spain Spania 2021 
SE 1 1 Sweden Suedia 2021 
HU 1 1 Hungary Ungaria 2021 
QV 1 1 Unknown countries vTara necunoscuta 2021 

 

5. Noutati versiune 2020 
1. A fost integrat NC8 ver. 2020 – 9489 de pozitii. 
2. A fost integrat nomenclatorul de corespondenta an curent – an anterior 2020-2019 

cu  117 pozitii care include coduri sterse, comasate sau adaugate în 2020 fata 
de 2019. 

3. A fost modificata structura de baza a fisierului XML pentru a fi compatibil cu 
declaratiile anului 2020. 
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6. Noutati versiune 2019 
1. A fost integrat NC8 ver. 2019 – 9539 de pozitii. 
2. A fost integrat nomenclatorul de corespondenta 2019-2018 cu  14 de pozitii care 

include coduri sterse, comasate sau adaugate în 2019 fata de 2018. 
3. A fost modificata structura de baza a fisierului XML pentru a fi compatibil cu 

declaratiile anului 2019. 
 

7. Noutati versiune 2018 
1. A fost integrat NC8 ver. 2018. 
2. A fost integrat nomenclatorul de corespondenta 2018-2017 cu  23 de pozitii care 

include coduri sterse, comasate sau adaugate în 2018 fata de 2017. 
3. A fost îmbunatatita functia de cautare în nomenclatorul NC8 care permite cautarea 

dupa fractiuni de cuvant. De exemplu mai jos am scris otel, am apasat pe butonul 
<<Cuvant/denumire si în ecran au aparut toate articolele de la toate nivelurile NC8.  

4. La functia “Listeaza documente” de la ecranul principal “2. Vezi ultimul import” 
listarea se poete face extins în EXCEL, PDF, HTML sau se poate trimite direct pe 
email prin fisier atasat. 
 

Listare extinsa în format EXCEL, PDF, HTML sau catre Email:  
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Cautare dupa fractiuni de cuvant în nomenclatorul NC8:  
 
 

 

8. Noutati versiune 2017 – import din XLSX si NC8_2017 
 
1. A fost integrat NC8 2017. 
2. A fost integrat nomenclatorul de corespondenta 2017-2016 cu 1329 de pozitii care 

include coduri sterse, comasate sau adaugate în 2017 fata de 2016. 
3. A fost adaugata functia de import din fisere externe XLSX  (EXCEL ver.2007-2014)  

Modul de import din fisiere XLSX: 
• putem importa mai mult de 16864 de pozitii respectiv mai mult de 64000 de pozitii 

(linii din fisiere EXCEL în format XLSX). 
• a ramas si vechea bifa de import din fisere XLS (Excel 95-97-2003) < 16348 linii. 
• Atentie!: În directorul c:\temp\intrasta pot fi doua fisiere simultan de import: 

intra.xls si intra.XLSX. Atentie pe care îl folosim – e de preferat sa folosim o 
singura varianta. 

• Fiserul intra.XLS si intra.xlsX trebuie sa aiba structura identica asa cum gasiti în 
capitolul [Structura noua fisiere import intra.dbf, intra.xls si intra.XLSX (modificat în 
2015)]. 

Am scris otel, am 
apasat pe butonul 
<<Cuvant/denumire 
si în ecran au aparut 
toate articolele de la 
toate nivelurile NC8. 
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• Importul din fisierul format XLS intra.XLS este mai rapid decit importul din formatul 
XLSX (intra.XLSX). Deci pentru mai putin de 16000 de linii recomandam importul 
din XLS ver. 95/97. 

 
Ecranul de import din fisiere externe EXCEL: 

 
 

Un fisier EXCEL de exemplu cu date de test XLSX gasiti inserat aici: 

INTRA.xlsx

 
 

 

Bifa veche valabila pentru import 
din INTRA.XLS pentru mai putin 
de 16000 de linii în format XLS 
Excel95-97 

Bifa noua  valabila pentru import din 
INTRA.XLSX pentru mai mult de 
16384 de linii în format XLSX  
Excel2007-2014 
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9. Noutati versiune 2016 
4. A fost integrat NC8 ver. 2016. 
5. A fost adaugat nomenclatorul de corespondenta 2016-2015 cu 64 de pozitii. 
Coduri scoase în 2016 = 27  
Coduri noi în 2016 = 55 
Coduri modificate = 4 
Corespondenta 2016-2015 o gasim LA BUTONUL Corespondenta an anteriror  

 
 

10. Noutati versiune 2015 
1. A fost integrat NC8 ver. 2015. 
2. A fost adaugat nomenclatorul de corespondenta 2014-2015 cu 33 de pozitii. 
3. Au fost introduse cimpurile suplimentare la declaratia de livrare / dispatch.XML: 

Tara partenerului/clientului catre care facem livrarea. 
Codul TVA/VAT al partenerului catre care facem livrarea. 
Ambele coduri sunt validate în programul intrasta.exe cit si în app. Java Off-line a INSE. 
Exemplu: 
<PartnerCountryCode>GR</PartnerCountryCode> 
<PartnerVatNr>094259216</PartnerVatNr> 
<PartnerCountryCode>BG</PartnerCountryCode> 
<PartnerVatNr>175074752</PartnerVatNr> 
<PartnerCountryCode>GB</PartnerCountryCode> 
<PartnerVatNr>100516042</PartnerVatNr> 
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În aplicatie aceste cimpuri se gasesc sub numele: 
partccode = c (2) – cimp caracter de 2 pozitii în care validam Tara UE a partenerului în 
care facem vinzarea (BG= Bulgaria, GB = Marea Britanie, FR = Franta ...) 
 
partvatnr = c(20) – este cimp caracter de maxim 20 caractere si contine codul VAT al 
partenerului/clientului din UE catre care facem livrarea. Acesta este intotdeauna codul 
VAT/TVA verificabil pe saiturile de specialitate. Acesta se va scrie fara prefixul tarii. 
 
Exemplu de completare al celor doua cimpuri: 
partccode partvatnr 

BE  0428759497 

AT  U14187208 

BG  175074752 

HR  33392005961 

CY  10259033P 

FR  23334175221 

 
Nota:  
Structura fisierului intra.xls s-a modificat începând cu 01.02.2015 prin introducerea a doua 
noi cimpuri (PARTCCODE si PARTVATNR). Programul mentine compatibilitatea înapoi 
– se pot face declaratii pe anii anteriori lui 2015 cu cimpurile noi incluse fara probleme. 
 

Nota 2021 GB vs XI XU: 
În nomenclatorul de tari 2021 nu mai avem GB – (United Kingdom). 
GB nu mai exista pentru intrastat în nici unul din nomenclatoare – TARI, TARIUE. 
GB a fost spart în doua coduri începând cu 2021: 
2021 XI United Kingdom (Northern Ireland) Regatul Unit (Irlanda de Nord) 
2021 XU United Kingdom (excluding Northern Ireland) Regatul Unit (cu exceptia Irlandei de Nord) 
În cazul în care aveti export (Dispatch) catre Irlanda de Nord veti putea folosi acelasi cod 
fiscal (numeric) ca si pâna acum dar sunteti obligati sa puneti prefixul XI în loc de GB: 
De exemplu fostul cod  
Partccode Partvatnr 
GB 765346017 

Devine:  
Partccode Partvatnr 
XI 765346017 
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Structura noua fisiere import intra.dbf, intra.xls si intra.XLSX (modificat în 
2015). 
Structure for table:    C:\TEMP\INTRASTA\INTRA.DBF 

Number of data records: 0        

Date of last update:    02/04/15 

Code Page:              1252     

Field  Field Name      Type                Width    Dec   Index   Collate Nulls 

    1  TRTYPE          Character              10                             No 

Tip tranzactie = ISS-SO daca este iesire, rct-po daca este intrare 

    2  FLOW            Character               2                             No 

Flux 01= intrari (arrivals), 02 = iesiri (dispatch) 

    3  FLUX            Logical                 1                             No 

True/fals – nu se completeaza 

    4  DATA            Date                    8                             No 

Blank/sau data documentului (din luna de referinta)de preferat o data din luna 

sau 31.01.2007 (ultima zi din luna) 

    5  MATE2           Character              10                             No 

Cod vamal cn8 8 caractere obligatoriu 

    6  MATE            Character              10                             No 

- codul produsului de la dvs. din firma (intern firma) 

    7  INVAL           Numeric                15                             No 

valoare factura/invoice în lei numeric interg fara zecimale 

    8  STVAL           Numeric                15                             No 

valoare statistica în lei numeric interg fara zecimale 

    9  NETM            Numeric                15                             No 

Masa neta în kilograme numeric fara zecimale!! 

   10  CANTSUP         Numeric                15                             No 

Cantitatea în unitati suplimentare – doar pentru acele articole care necesita 

acest lucru – numeric fara zecimale!! 

  11  UNIT            Character              20                             No 

Unitatea de masura suplimentara- o completeaza programul automat !! 

   12  NATA            Character               5                             No 

Natura tranzactieiA = 1,2,3,4, 

   13  NATB            Character               5                             No 

Natura tranzactieiB  = 1.1 sau 2.2, 2.3 etc… 

   14  DELT            Character               5                             No 

Termen de livrare (FOB, CIF ETC..) 

   15  MODT            Character               5                             No 

Mod de transport – 1,2,3 4… 

   16  ORIG            Character               3                             No 

Tara de origine se completeaza doar pentru intrari flow 01/rct! 

   17  TARA            Character               3                             No 

Tara furnizorului (la intrari 01/RCT;) sau a clientului (iesiri 02/ISS ) 

   18  CANT            Numeric                18      3                      No 

cantitatea de pe documentlo dvs./factura  

   19  NBR             Character              10                             No 

numar intern comanda/nir 

   20  REF             Character              10                             No 

numar suplimentar nir 0 factura 

   21  PROGRAM         Character              10                             No 

- nu se completeaza de dvs. 

   22  TRANSID         Character              10                             No 

1,2,3,4 – numar incremental unic al tranzactiei - optional 

   23  ORA             Date                    8                             No 

nu se completeaza 

   24  PARTCCODE       Character               3                             No 

   25  PARTVATNR       Character              20                             No 

Legenda: 
- câmpuri verzi- optionale  sau NU se completeaza 
- câmpuri galbene = OBLIGATOIRII SI ÎN FORMATUL ÎN CARE SUNT!!! 
- Câmpuri turcuaz – (data) optionale, dar daca se completeaza puneti o data din luna pt. care declaram 

bunurile (din luna declaratiei) 
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- câmpuri roz = obligatorii doar la sectiunea DISPATCH.XML(livrari/iesiri) 

11. Noutati versiune 2014 

Nomenclatoare intrastat 2014 
- a fost integrat în aplicatie NC8 2014 – 14546 pozitii dintre care 9385 coduri NC8 active; 
A fost adaugat nomenclatorul de corespondenta 2013-2014 cu 61 de pozitii care permite:  
- vizualizarea codurilor noi 2014 care nu existau în 2013 
- coduri din 2013 iesite din functiune în 2014 
- coduri 2013 care au alt cod în 2014  

Croatia – HR – 01.07.2013 
Incepând cu 01.07.2013 Croatia este al 28-lea membru al Uniunii Europene. În aplicatia 
intrasta.exe a fost introdus si codul acestei tari. Codul pentru Croatia este HR. 
 
 

12. Noutati versiune 2013 

Nomenclatoare intrastat 2013 
- a fost integrat în aplicatie NC8 2013 – 14545 pozitii dintre care 9382 coduri NC8 active; 
A fost adaugat nomenclatorul de corespondenta 2012-2013 cu 56 de pozitii care permite:  
- vizualizarea codurilor noi 2013 care nu existau în 2012 
- coduri din 2012 iesite din functiune  în 2013 
- coduri 2012 care au alt cod în 2013  

13. Noutati versiune 2012 

Nomenclatoare intrastate 2012 
- a fost integrat în aplicatie NC8 2012 – 14561 pozitii dintre care 9389 coduri NC8 active; 
A fost adaugat nomenclatorul de corespondenta 2011-2012 cu 1441 pozitii care permite:  
- vizualizarea codurilor noi 2012 care nu existau în 2011 
- coduri din 2011 iesite din functiune  în 2012 
- coduri 2011 care au alt cod în 2012  
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Declarant tert – declarant vamal 
Puteti opta pentru ca declaratia sa fie completata cu datele declarantului tert (declarant 
vamal) care face declratia în numele dvs. 
Pentru acest lucru trebuie sa:  
- setati corect datele de identificare ale declarantului – buton ROSU dreapta – 

“Declarant TERT / Declarant Vamal”. Aici veti completa: codul fiscal, numele firmei , 
strada, numar, bloc …  Va trebui sa alegeti din caseta din dreapta combinatia potrivita 
localitatii declarantului. De exemplu Bucuresti sector 3 este combinatia:  

Judet = 40, Oras/Localitate=179169 

 

Obtinerea declaratiei cu “Declarant TERT” se face 
bifând optiunea din stanga jos  “Prin declarant vamal 
Tert” din ecranul principal.  
 

14. Noutati versiune 2011: 

Nomenclatoare intrastat 
- a fost integrat în aplicatie NC8 2011; 
- a fost integrat nomenclatorul termeni de livrare “termeni_de_livrare_2011.XML” 
- a fost integrat în anul 2010 nomenclatorul natura tranzactiei A+B care s-a modificat 

substantial fata de anii anteriori - majoritatea codurilor nu mai corespund cu cele din 
2009; 

- a aparut posibilitatea generarii unei declaratii revizuite 
A fost adaugat nomenclatorul de corespondenta 2010-2011 care permite:  
- vizualizarea codurilor noi 2011 care nu existau în 2010 
- coduri din 2010 iesite din functiune  în 2011 
- coduri 2010 care au alt cod în 2011 
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Functionalitate editor DBF cu export în EXCEL - SMARTBrowse 
De la varianta 2010 a aparut un nou utilitar atasat aplicatiei. 
A fost adaugat un utilitar care permite vizualizarea si editarea oricarei tabele DBF 
(FOX/DBASE) aflate în directorul curent (C:\intrasta) si exportul acesteia în Excel. 

 

Se selecteaza din caseta fisierul 
dorit - ACONTA1.DBF în cazul 
nostru 
- se apasa apoi butonul 
SmartBrowse 



Aplicatie de prelucrare date din  MFG/PRO sau alte aplicatii financiar-contabile pentru programul Intrastat          
Completare la Manualul de utilizare (versiunea feb. 2023) 

 

In tras ta .e xe  ve r .  03 .02 .2023  -   P ag i na  21 /27   

Descriere utilitar SMARTBrowse 
Pentru a putea edita/vizualiza o tabela DBF oarecare aceasta trebuie copiata în directorul 
curent al aplicatiei c:\intrasta 
- sa presupunem ca avem tabela Aconta1.dbf care se afla în directorul c:\maria 
- se copiaza fisierul c:\maria\ Aconta1.dbf (COPY) 
- se depune prin copiere fisierul în c:\intrasta\ Aconta1.dbf (PASTE) 
- se acceseaza butonul SmartBrowse din aplicatie 
 
 
Dupa selectie vom avea acces la un ecran complex care ne permite editarea, vizualizarea 
si filtrarea datelor din tabela selectata. 
- se poate face export integral sau partial din DBF în EXCEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Puteti selecta 
un filtru pe unul 
din cimpuri 

Buton Ruleaza raport: 
Se poate face export în 
EXCEL sau se poate 
printa direct la imprimanta 

Cu butonul Vezi date Tabela se 
pot vizualiza/edita datele din 
tabela 
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15. Noutati aparute în aplicatia intrasta.exe dupa anul 
2008. 

 
a.) aplicatia contine nomenclatorul combinat CN8 2018 si CN8 din anii anteriori 

(2007-2017). 
b.) Cu aplicatia intrasta.exe se pot face în continuare declaratii pentru anii 

anterior daca legea permite acest lucru (2007,2008,2009) cit si pentru anul 
curent 2018. Aplicatia detine sectiuni (baze de date) separate pt. fiecare an. 
 

Utilizatorul poate face atât declaratii pentru anii 2007-2011 cit si pentru anul 2012. 
Declaratii sunt independente si nu se intersecteaza. 
Utilizatorul este avertizat prin doua mesaje pe ecranul principal despre baza de date 
folosita (2007 sau 2008 sau 2009…2011,2012). 
 
Aplicatia permite vizualizarea codurilor CN8 care au fost folosite în anul anterior (2008 de 
ex.) dar au fost înlocuite în anul curent (2009 de ex.).  În cazul în care ati introdus din 
gresala în declaratia anului 2009 un cod din 2008 suspendat aplicatia va semnaleaza 
eroarea. Acelasi lucru se intampla intre anii 2008 si 2007 sau intre 2009 si 2010 s.a.m.d.  
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Descriere functionalitati. Alegerea anului de lucru pentru declaratie. 
 

- puteti completa si verifica separat o declaratie pentru anul curent sau pentru 
anii anteriori:2017… 2013,2011,2010, 2009 sau 2008 sau pentru 2007.  

-  
 
 
 
 
 
 
                                   

 
 

Alegeti An 2015…. 
sau … 
An 2009 sau 
An 2008 sau An 2007 
pentru a avea acces la 
baza de date pentru 
anii trecuti (2007-
2015) si a putea 
genera un fisier XML 
compatibil cu CN8 
2007-2018. 

Alegeti An 2019 
pentru a avea acces la 
baza de date pentru 
anul curent (2019) si a 
putea genera un fisier 
XML compatibil cu 
CN8 2019. 

Iesire / parasire 
aplicatie 
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Functionalitati ecran principal. Declaratie noua sau revizuita 
S-a introdus notiunea de declaratie revizuita. Implicit este noua: 
Tipul declaratiei (Noua/Revizuita) se poate selecta de sub butonul 5    
(Noua = InsRevisedArrival si revizuita = InsRevisedDispatch) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Se poate accesa nomenclatorul  
CN8_2012… CN8 2008  sau CN8 2007 în 
functie de cum ati startat aplicatia  (alegere 
an de lucru) 

Pe bara de sus si în subsol sunteti atentionati referitor la baza 
de date folosita \baze2009\ = an 2009 
(\baze2008\ = an 2008) (\baze\ = an 2007) s.a.m.d 
 

Accesarea documentatiei noi 2008-2012 
se face de la butonul  
Doc. Functii noi dupa 2008 

Nu umblati la butonul Fisier XML   
decat în caz de forta majora 

Pe bara de sus si în subsol sunteti atentionati referitor la baza 
de date folosita (\baze2008\ = an 2008) (\baze\ = an 2007) 

Pe bara de sus sunteti atentionati de tipul 
licentei detinute 

Generarea declaratiei se face implicit ca 
noua (New). Putati selecta "Revizuita"  pt. a 
genera  o declaratie revizuita. 

Puteti obtine o declaratie 
normala facuta în numele 
dvs. sau una facuta de 
Declarantul TERT 
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Nomenclatoarele CN8 2014 si anterioare (2013-2007). 
 
Programul vine setat automat astfel: 

- cu nomenclatorul CN8-an2014 daca ati ales la pornire anul 2014 
- cu nomenclatorul CN8-an2013 daca ati ales la pornire anul 2013 
- cu nomenclatorul CN8-an2012 daca ati ales la pornire anul 2012 
- cu nomenclatorul CN8-an2011 daca ati ales la pornire anul 2011 
- cu nomenclatorul CN8-an2010 daca ati ales la pornire anul 2010 
- cu nomenclatorul CN8-an2009 daca ati ales la pornire anul 2009 
- cu nomenclatorul CN8-an2008 daca ati ales la pornire anul 2008  
- separat an CN8-2007 pentru anul 2007. 

Nu umblati în nici una din versiuni la butonul Fisier XML pentru a seta manual câmpul 
<CNVer>. Acesta vine setat automat pe 2011 pentru anul 2011, cu 2008 pentru anul 
2008 si 2007 pentru anul 2007 etc... Schimbarea acestuia în altceva determina 
generarea unei declaratii cu erori în aplicatia Off-line a INS. 
Totodata: schimbarea oricarui cimp de mai jos genereaza erori: 

 
 
 

1. Operarea cu aplicatia OFF-line a INS - ATENTIE !. 
 

1. Alegerea anului în aplicatia intrasta.exe. 
 
Asigurati-va ca ati ales corect anul declaratiei (2020 de exemplu pt. anul 2020). 
Alegeti anul 2009 sau 2010 SAU… 2017 doar în caz de forta majora pentru realizarea 
sau corectarea unei declaratii retroactive a anilor trecuti – si doar daca acest lucru mai 
este permis de legislatie (INS). Pentru declaratii anterioare lui 2018 trebuie sa verificatii 
nomenclatorul din aplicatia OFF-line !! 
Nu încercati sa exportati din intrasta.exe sectiunea an 2014 catre aplicatia off-line a 
INS an 2009 -2013! 
Nu încercati sa exportati din intrasta.exe sectiunea an 2010 catre aplicatia off-line a INS an 2007 -
2009! 
Nu încercati sa exportati din intrasta.exe sectiunea an 2007 catre aplicatia off-line a INS an 2009 ! 
Nu încercati sa exportati din intrasta.exe sectiunea an 2008 catre aplicatia off-line a INS an 2009. 
Nu încercati sa exportati din intrasta.exe sectiunea an 2009 catre aplicatia off-line a INS an 2007 sau 
2008! 



Aplicatie de prelucrare date din  MFG/PRO sau alte aplicatii financiar-contabile pentru programul Intrastat          
Completare la Manualul de utilizare (versiunea feb. 2023) 

 

In tras ta .e xe  ve r .  03 .02 .2023  -   P ag i na  26 /27   

2. Alegerea nomenclatorului de lucru pentru declaratii în anul 2021 în 
aplicatia OFF-line a INS. 

 
În aplicatia off-line a INS pentru anul 2021 trebuie activat nomenclatorul CN8 2021 iar 
pentru anul 2020 trebuie activat nomenclatorul CN8 2020 s.a.m.d (2019-2018) 
(CN_2020.xml).  
Fara activarea acestuia (2021) nu puteti genera o declaratie finala corecta pentru anul 
2021 riscând sa folositi coduri ale anului 2020 considerate invalide sau taguri XML din 
2020 invalide sau sa primiti alte erori la depunere. 
 

 
  
 

Asigurati-va ca la sectiunea 
nomenclatoare  din aplicatia OFF-line 
a INS sunt bifate  4 [patru] noi 
versiuni cu anul 2021 astfel: 

5. Este activ nomenclatorul anului 
în care va aflati NC8 2021 si 

6. Termeni_de_livrare = 2021 
7. TARI  = 2011 
8. TARI UE = 2021  
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Înainte de finalizarea fisierului XML în intrasta.exe asigurati-va ca ati completat corect 
câmpurile de la butonul “Persoana de contact Firma” pentru a trece corect datele de 
contact dar mai ales noua valoare a perioadei declarate la sectiunea:  
<RefPeriod>: 2020-01 (de exemplu). 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valoarea trecuta la <RefPeriod> care 
este 2021-01 va fi preluata în aplicatia 
off-line a INS sub denumurea de:  
Luna IAN Anul: 2021 
 

Tipul declaratie de obicei este 
"NOUA" 
Daca ati exportat o declaratie 
revizuita, la flux expediere TIP 
apare 'REVIZUIRE'  


