
 
Judecătoria populară din loc. Priozersk 

 
Dosar civil nr. 

 
referitor la ”Recunoașterea dreptului de a figura în evidența 
organului fiscal fără utilizarea numărului de identificare a plătitorului de impozit NIPI 
 
ÎNCHEIEREA EXPERTULUI 
 
Expertiza a fost efectuată de către Ipatov Alexei Petrovich, doctorand în științe tehnice, 
șef al laboratorului Centrului de tehnologii energo-informaționale (CTEI)de pe lângă  
Institutul de stat din domeniul Mecanicii fine și opticii (ISMFO) 
 
 
Problemele care necesită o concluzie 
 
Este posibilă evidența a plătitorilor de impozite fără utilizarea NIPI-ului ? 
 
În sistem este prevăzut un formular standard pentru ”Certificatul privind luarea în 
evidență” care să nu conțină NIPI? 
 
Este posibilă înlăturarea NIPI atribuit anterior prin metode standard ? 
 
NIPI se atribuie numai plătitorilor de impozite sau tuturor  cetățenilor Rusiei ? 
 
În sistemul de evidență fiscală NIPI înlocuiește parțial sau total datele personale ale 
persoanei ? 
 
Care este rolul NIPI în sistemul de evidență ? 
 
Efectuați analiza formularelor ”Declarațiilor privind veniturile” pentru anii 1997 și 2001 în 
ceea ce privește citirea datelor și identificarea automată ? 
 
Corespunde NIPI cerințelor standardului de ientificare automată a EAN ? 
 
Este NIPI identic cu numărul de identificare în format EAN ? 
 
Codul de bare EAN conține combinația 666 ? 
 
Ce fel de modalități de înregistrare a numărului de identificare prevede sistemul EAN ? 
 
 La efectuarea cercetării privind  expertiza au fost folosite în principal următoarele 
documente: 



 Ghidul utilizatorului Loc automatizat de muncă ”Registrul PF”. Sistemul automatizat al 
Federației Ruse privind taxele și impozitele (Sistem informațional automatizat ”IMPOZIT”). 
Complex integrat, nivel local, Versiunea 4.0. 
 Cerințe privind structura și formatele fișierelor-text de schimb de informații între 
organele fiscale. Complex informațional și de program pe mai multe nivele  ”Registru unic de 
stat al plătitorilor de impozit” 
 GOST R 51201-98 Identificarea automată. Codificarea cu codurile de bare.Cerințe 
privind simbolurile ”EAN/UPC” 
 Pagina oficială de internet a reprezentanței EAN Rusia: www.ean.ru. Adresa este preluată 
din GOST R 51201-98. 
 

Întrebarea nr.1 
Este posibilă evidența a plătitorilor de impozite fără utilizarea NIPI ? 

 Răspuns: este posibilă. 
 Această concluzie a fost efectuată ca rezultat al analizei Capitolului 4. ”Introducerea și 
corectarea informației operative” din ”Ghidul utilizatorului...”(documentul nr.1 din listă). 
 În interpretarea noastră baza operativă de date reprezintă baza principală, reală de date, în 
care se păstrează toate informațiile și descrierea câmpurilor care au fost solicitate la timpul lor de 
către judecătoria raională Priozersk de la organul fiscal de stat. Toate celelalte informații, 
inclusiv registrul plătitorilor de impozit, se consideră ca fiind fragmente ale acestei baze. Numai 
baza operativă de date conține date financiare concrete  referitoare la plătitorii de impozit. 
 
 În acest capitol niciun cuvând despre NIPI!!!!! 
 O analiză separată aprofundată merită punctul 
 
 4.3.Evidența plătitorului de impozit 
 Principalele  prevederi privind introducerea datelor referitoare la plătitorul de impozit 
sunt prezentate mai jos. 
 Se pleacă de la premiza că au fost îndeplinite următoarele cerințe:  
 
 -este introdusă baza de adrese privind organul fiscal de stat; 
 - există un ghid al organizațiilor și organelor fiscale de stat. 
 
 Introducerea datelor este împărțită în următoarele blocuri: 
 -date din actul de identitate, 
 -plătitorul de impozit, 
 -locul nașterii, 
 -domiciliu, 
 -adresa plătitorului de impozit. 
 
 La introducere sunt obligatorii: 
 - datele din actul de identitate; 
 -numele de familie a plătitorului de impozit; 
 -prenumele plătitorului de impozit; 
 -data de naștere; 
 -locul nașterii; 



 -numărul dosarului din arhivă. 
 
 În ”Instrucțiunile...” propriu-zise, NIPI nu figurează printre indicatorii care sunt 
indispensabili pentru o funcționare normală a bazei operative de date. 
 În figura prezentată în ceva mai jos în ”Instrucțiuni...” (pct.4.3.1) ”Masca introducerii 
plătitorului de impozit în cartotecă” (aspectul ecranului la introducerea datelor în cartotecă) – în 
această mască există chiar și un număr de asigurare iar NIPI nu figurează !!! 
 Punctul 4.3.2. descrie modul de operare cu cartoteca plătitorilor de impozite. Programul 
permite efectuarea unei căutări, sortarea și selectarea unuia sau câtorva plătitori de impozite în 
funcție de parametri dați, respectiv căutarea standard în baza de date. În acest regim programul 
permite deschiderea unei note mult mai detaliate pe obiectele impozitării plătitorului. Niciun 
cuvând despre NIPI. În acest fel cartoteca plătitorilor este creată și operată fără utilizarea NIPI. 
 De asemenea, merită a fi citat un alt loc din ”Instrucțiuni...” 
 
 Punctul 5.3.1. Introducerea datelor Cererii de luare în evidență 
 
 ...Având în vedere că datele referitoare la plătitor au fost introduse anterior în BD, prin 
mască se introduc acele date ale cererii plătitorului care nu au fost incluse în BD... 
 
 Așa cum se spune, prin text direct, introducerea informației privind  plătitorul de impozit 
în baza de date și atribuirea acestuia a NIPI nu au nimic în comun nici măcar cu privire la  
computer. „Luarea în evidență” în terminologia organului fiscal de stat nu reprezintă nimic 
altceva decât atribuirea NIPI, chiar și la computer pentru introducerea numelui de familie, 
prenumelui, numelui patronimic și a datelor din actul de identitate se face trimitere la o altă 
procedură (la pct. 4.3.1. descris mai sus ”Introducerea persianei fizice în cartoteca plătitorilor”). 
 

Răspunsul la întrebarea 1 
 Este posibilă evidența plătitorilor de impozit fără utilizarea NIPI. 
 

Întrebarea nr.2 
În sistem este prevăzut un formular standard pentru ”Certificatul privind luarea în 

evidență” care să nu conțină NIPI? 
Răspuns : nu, nu este prevăzut. 

 
Concluzia este trasă din Capitolul 3 ”Proceduri de luare și scoatere din evidență” din 

”Instrucțiunile utilizatorului...” (Documentul nr.1). 
Punctul 3.1. luarea în evidență la cerere, 
”5)Procedura luării în evidența fiscală se încheie prin atribuirea NIPI plătitorului de 

impozit 
Plătitorului de impozit i se emite un Certificat...” 
Punctul 3.2 luarea în evidență fără cerere 

 Atribuirea de NIPI 
 4)Emiterea certificatului sau notificării” 

În mod analog și alte pct. Atribuirea NIPI precede întotdeauna emiterea ”Certificatului 
sau Notificării privind luarea în evidența fiscală. 
 



 
”Certificatul” poate fi imprimat numai din program, prin urmare întotdeauna cuprinde 

NIPI. 
Toate formele de Certificate aprobate prin ordinul Ministerului de taxe și impozite ale 

Federației Ruse, respectiv: 
-Forma  N 12-2-4 ”Certificat privind evidența la organul fiscal a persoanei fizice în 

funcție de domiciliul de pe teritoriul Federației Ruse” (aprobat prin ordinul Ministerului de taxe 
și impozite ale Federației Ruse nr. N AP-3-12/412 din 24 decembrie 1999. 

- Forma 2401IMD(2000) ”Certificat privind evidența la organul fiscal” (aprobat prin 
ordinul Ministerului de taxe și impozite ale Federației Ruse nr. N AP-3-06/124 din 7 aprilie 
2000). 

-Forma 2402IM(2000) ”Certificat privind evidența la organul fiscal” (aprobat prin 
ordinul Ministerului de taxe și impozite ale Federației Ruse nr. N AP-3-06/124 din 7 aprilie 
2000). 
 

Toate aceste forme aprobate conțin NIPI. 
 

Răspunsul la întrebarea 2 
 Nu este prevăzută o formă a ”Certificatului de luare în evidență la organele fiscale” ca și 
a ”Certificatului privind evidența la organele fiscale” care să nu conțină NIPI. 
 

Întrebarea nr.3 
Este posibilă înlăturarea NIPI atribuit anterior prin metode standard ? 

 Răspuns: nu este posibilă. 
 
 Explicație – expresia ”prin metode standard” este una de principiu, deoarece , de 
exemplu, prin metoda curățirii totale a bazei și reintroducerea tuturor datelor, se poate șterge tot 
ceea ce se dorește. Ar trebui să fie vorba de ceea ce este prevăzut în ”Programul...” (Documentul 
nr.1) procedura de înlăturare a NIPI. 
 Iată lista completă a tipurilor de documente care pot forma și emite programul (punctul 
5.3., fig.10, descrie meniul ”Documente”). 

DOCUMENTUL INTREPRINZĂTORULUI 
NOTIFICARE privind înregistrarea la organul fiscal de stat de pe raza de domiciliu 

fără să fie luat în evidență 
CERERE privind luarea în evidență la organul fiscal de stat de pe raza de domiciliu 
CERERE privind scoaterea din evidență la organul fiscal de stat de pe raza de domiciliu 
NOTIFICARE privind imposibilitatea luării în evidență 
Emiterea unui CERTIFICAT privind luarea în evidență 
Emiterea unei NOTIFICĂRI privind luarea în evidență de pe raza de domiciliu 
Emiterea unei NOTIFICĂRI privind luarea în evidență în funcție de sediul 

patrimoniului 
NOTIFICARE privind înregistrarea la organul fiscal de stat în funcție de locul de 

desfășurare al activității pentru luarea în evidență 
ADEVERINȚĂ privind evidența întreprinzătorului în funcție de sediul unde își 

desfășoară activitatea 
NOTIFICARE privind încetarea desfășurării activității întreprinzătorului 



NOTIFICARE privind înregistrarea la organul fiscal de stat de pe raza de domiciliu 
pentru scoaterea din evidență 

CEREREA de emitere a CERTIFICATULUI la organul fiscal de stat de pe raza de 
domiciliu 

NOTIFICARE privind dechiderea (închiderea) conturilor întreprinzătorului 
NOTIFICARE privind participarea întreprinzătorului în societăți rusești și străine 
DECIZIA DE RECUNOAȘTERE A NULITĂȚII (CU EXCEPȚIA UNUIA) 

 
Ultimul punct – recunoașterea NIPI ca fiind nul vorbește direct despre ”excepția unuia”. 

Procedura servește pentru înlăturarea câtorva NIPI atribuite întâmplător unei persoane. Pct.5.5. 
descrie în mod detaliat această procedură – recunoașterea NIPI ca fiind nul necesită introducerea 
imediată a unui NIPI valabil. 

Chiar dacă printr-un anume mod înlăturăm NIPI la inspecția raională, această informație 
nu se transmite la organul fiscal raional de stat. Concluzia derivă din faptul că în toate variantele 
de transmitere a informațiilor referitoare la persoanele fizice, descrise în Documentul nr.2 
solicitat de instanță și intitulat ”Cerințe privind structura...”, NIPI este obligatoriu în toate 
variantele. Acesta este un parametru cheie și nu poate fi eliminat. 

Acest fapt este arătat , de asemenea, la pct.7.1 ”Transferul datelor persoanelor fizice la 
organul fiscal raional de stat (complet)” 

”În acest regim în fișier se introduc toți plătitorii care au NIPI. 
 
Răspuns la întrebarea nr.3: 
Înlăturarea unui NIPI atribuit anterior prin metode standard nu este posibilă. 
 
Întrebarea nr.4 
NIPIl se atribuie numai plătitorilor de impozite sau tuturor  cetățenilor Rusiei ? 
Răspuns: NIPI se atribuie tuturor cetățenilor. 
 
Această concluzie este realizată îndeosebi pe baza pct.3.2. ”Procedura privind luarea în 

evidență fără cerere” ”Instrucțiunile...” (Documentul nr.1). 
 
Luarea în evidență se realizează de către inspector odată cu sosirea documentelor 

privind... 
b) înregistrarea privind nașterea; 
 

 Este inutil de explicat că nu toți cei care se nasc vor deveni plătitori de impozit. 
 Această concluzie se poate trage indirect și din următoarele puncte: 
 

Capitolul 3. Procedura de luare în evidență și scoatere din evidență 
În pachet este realizată luarea în evidență a următoarelor categorii de plătitori – PF: 
-Intreprinzători în funcție de locul domiciliului; 
-Intreprinzători în funcție de locul unde își desfășoară activitatea; 
-Plătitori – PF, care și-au exprimat dorința de a primi NIPI; 
-Plătitori – PF care au venituri; 
-Plătitori – PF posesori de patrimoniu; 
-În funcție de documentele de înregistrare 



 Primele cinci puncte cuprind toți plătitorii de impozit. Ultimul, punctul șase, este destinat 
pentru atribuirea NIPI la cetățenii care nu sunt plătitori de impozit. Punctul 3.2. sus-menționat 
constituie un caz particular și se realizeazăprin intermediul meniului ”Înregistrarea 
documentelor”. 

Descriere detaliată în Capitolul 10.Înregistrarea documentelor. 
 

La înregistrarea documentelor se introduc următoarele date: 
-NIPI organului care emite documentul (se selectează din ghid) 
-Codul motivului luării în evidență a organului emitent al documntului (se completează automat 
din ghid) 
-numărul de intrare al documentului (numărul de înregistrare la organul fiscal) 
-data documentului 
-seria documentului 
-numărul documentului 
 

Materialele prezentate RECLAMANTULUI nu conțin o listă a posibilelor documente la 
care se admite înregistrarea. Să remarcăm faptul că în ”Anexa nr. 2” la ”Cerințele privind 
structura...” (Documentul nr. 2) este prezentată lista completă a ghidurilor utilizate în Registrul 
unic de stat al imobiliarelor (EGRN). Lipsa acestui ghid la EGRN permite  RECLAMANTULUI 
să tragă concluzia că acest ghid este unul local pentru fiecare organ fiscal raional de stat, prin 
urmare se crează și se completează la acest organ fiscal de stat. Citatul prezentat mai sus certifică 
faptul că acest tip de document nu este înregistrat. În mod corespunzător, acolo pot fi introduse 
orice fel de documente.  

 
Răspuns la întrebarea nr.4. 
NIPI se atribuie tuturor cetățenilor Rusiei, nu doar plătitorilor de impozit. 
 
Întrebarea nr.5. 
În sistemul de evidență NIPI înlocuiește parțial sau total datele personale ale persoanei, 

inclusiv numele, prenumele și numele patronimic ? 
Răspuns: NIPI poate înlocui toate datele personale ale persoanei. 

 
Aspecte privind modificarea datelor personale se întâlnesc în multe locuri. În rezultatele 

expertizei s-a decis prezentarea a trei documente. 
1) Declarația privind veniturile, având în vedere că aceasta se utilizează oricum pentru 

efectuarea expertizei.  
2) Fișierul datelor pentru transfer la Inspectoratul fiscal de stat, format de program, 

prezentat de către organul fiscal de stat Priozersk angajatorului din partea RECLAMANȚILOR. 
3) ”Cerințele…..” (Documentul nr.2) primite la cererea instanței. 

 
În ”Declarația privind veniturile”, la anumite pagini vedem doar rubricile pentru 

introducerea NIPI și a numelui de familie cu inițiale. Fără îndoială că doar cu numele de familie 
este pur și simplu imposibil să fie identificată persoana. Pentru o corectă înțelegere, este necesar 
să menționăm faptul că ” Declarația privind veniturile” trebuie privită ca un document unic pe 
câteva pagini, dacă nu ar fi fost folosirea introducerii automate a datelor, fapt tratat în mod 



detaliat la Întrebarea nr.7. La introducerea automată a datelor, computerul trebuie să efectueze 
identificarea pentru toate paginile introduse ale documentului. 
 
 Al doilea obiect al expertizei a fost ales ”Programul de pregătire și testare a adeverințelor 
privind veniturile persoanelor fizice pentru anul 2000 pe suport  magnetic” prezentat oficial de 
către Inspectoratul fiscal de stat Piozersk angajatorului din partea RECLAMANȚILOR - Școala 
Culturii Rusești. A fost cercetat un volum minim de date personale ale plătitorului de impozit, 
care este obligatoriu și fără care programul va anunța eroare. 
 Prezentăm mai jos un exemplu de fișier de mesaj întocmit de program pentru transmitere 
la inspectoratul fiscal. 
 
IdFile: 471200b592**4712010020020211134846 
IFS (Inspectoratul fiscal de stat): 4712 
TipInf: VENIT2000 
DenumireExpPF: ORGANIZAȚIE NONGUVERNAMENTALĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
”ȘCOALA CULTURII RUSEȘTI A ONORABILILOR SERGHEI ȘI GHERMAN 
VALAAMSKI” 
NPPExp (nume, prenume, patronimic):IVANOVA NATALIA VLADIMIROVNA 
TelExp: 25-731 
CantDoc:1 
ServInf:F3-2000 IFSVT 1.2 DIN 18.12.2000 
@ @ @ 
IdDoc: 471200b592**471201001200000000040 
DataDoc: 11.02.2001 
 
NIPIPF:471203741330__________________________________NIPI  Contribuabilului 
Codul organului fiscal al PF: 4712 
 
SOROKINA CLAUDIA    Numele și prenumele 
StatutPF:1 
LocDoc:1 
Perioadă Doc: 100000000000 
VenitTip:0200,300.00,0,0.00 
VenitLoc:300.00,0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 
SGDSume:300.00 
OblSumă:0.00 
NUoblSumă:0 
@@@ 
======= 
 După cum reiese din textul fișierului, în cazul existenței NIPI sunt obligatorii doar 
Numele de familie și Prenumele. 
 Analiza ”Cerințelor privind formatul...” (Documentul nr. 2) a arătat că la organele fiscale 
se utilizează un schimb de informații privind plătitorul de impozit fără menționarea numelui, 
prenumelui , numelui patronimic și altor date de identificare ale persoanei. Concluzia a fost 
efectuată din analiza ”Structurii fișierului pentru transferul datelor...” pe persoane fizice și se 



referă la toate tipurile de mesaje în afară de luarea în evidență a persoanelor fizice în funcție de 
domiciliu. 
 

În aceste fișiere-mesaj se indică în mod obligatoriu NIPI persoanei fizice. Datele 
personale, care probează identitatea persoanei conform legii, respectiv: numele, prenumele, 
numele patronimic al persoanei fizice, sexul, data nașterii, locul nașterii, cetățenia, adresa de 
domiciliu – în tabel la aceste rubrici sunt asteriscuri, iar sub tabel sunt comentarii: ”* - datele nu 
se formează pentru persoanele fizice care se află în evidență în funcție de domiciliu la 
inspectoratul de la care vine informația”. Astfel NIPI le înlocuiește pe toate. 
 

Răspuns la întrebarea nr.5: 
NIPI poate înlocui toate datele personale ale persoanei. Răspunsul poate fi formulat într-

un alt mod: Pentru sistem, NIPI reprezintă numele persoanei 
 

Întrebarea nr.6 
Ce destinație are NIPI în sistemul de evidență ? 

 
Întrebarea presupune un răspuns explicativ lărgit. 

 
Pentru evidența datelor referitoare la plătitorul de impozit, este necesar să se stabilească 

cu exactitate, la care anume plătitor de impozit se referă respectivele date. Apelând la un termen 
tehnic este vorba de identificare. La identificarea plătitorului de impozit , prin metoda generală 
se utilizează un volum mare și excedentar de informații de intrare (respectiv unul care să permită 
rectificarea erorilor), și anume numele de familie, prenumele, numele patronimic, datele din 
cartea de identitate, etc.La reducerea volumului necesar de date pentru identificarea sunt 
necesare mijloace care să garanteze o identificare indiscutabilă. În numărul de idenfificare fiscală 
a plătitorului de impozit se utilizează principiul numărului de control. Este un principiu standard, 
care prevede introducerea în partea principală, informațională a numărului a unei cifre 
suplimentare de verificare. În caz de eroare la introducerea oricărei cifre a numărului de 
identificare, cifra de control va evidenția eroarea. 
 Așa cum reiese din structura NIPI acesta poartă informația referitoare la inspectoratul 
fiscal care a emis numărul și numărul de înscriere în baza de înregistrare. În NIPI nu sunt incluse 
niciun fel de alte date. La aplicarea NIPI restul de date sunt preluate din bază. 
 

Răspuns la întrebarea nr.6 
Rolul NIPI este acela ca sistemul să stabilească fără greșeală un plătitor concret de 

impozit 
 

Întrebarea nr.7 
Efectuați analiza formularelor ”Declarațiilor privind veniturile” pentru anii 1997 și 

2001 în ceea ce privește introducerea automată a datelor și identificarea automată ? 
 

1)Pe formularele ”Declarației” pe 1997,  în colțul din dreapta jos, se află un cod de 
bare după sistemul EAN-13.  
Concluzia rezultă din  compararea modelului codului de bare și descrierea acestuia din GOST R 
51201-98 (Documentul nr.3). Trebuie menționat faptul că acest GOST ”reprezintă textul autentic 



al Standardului european EN 797-95 intitulat ”Codul de bare.Cerințe privind simbolurile 
EAN/UPC”. 
 Numărul de identificare care corespunde respectivului cod de bare are prefixul ”200”. În 
tabelul cu prefixe EAN găsim faptul că acest prefix are un rol la numerotarea internă, respectiv 
este destinat utilizării numai în interiorul unui anumit sistem. Respectivul număr de identificare 
nu este unic și putem întâlni exact același cod de bare în cadrul unui alt sistem. 
 Compararea numerelor de identificare tipărite pe formulare diferite ne permite să tragem 
concluzia că acesta constituie numărul de identificare al tipului de formular, care este necesar 
pentru citirea automată a datelor. 
 

2) Formularele ”Declarațiilor” și pentru anul 1997 și pentru anul 2001 sunt 
destinate introducerii automate a datelor.  
 Acest fapt este întărit de cerința completării numai cu litere de tipar și plasarea riguroasă 
a fiecărui simbol (“pe rubrici”). Introducerea automată a informațiilor reprezintă o variantă de 
recunoaștere optică a textului  larg răspândită. La ora actuală există DOAR UN SINGUR 
program care efectuează recunoașterea optică a textului în limba rusă – ”ABBYY FineReader”. 
Acest produs de software are un regim special de funcționare – ABBYY FineReader Forms, 
destinat special pentru citirea datelor de pe formularele standardizate. 
 
 Formularele ”Declarațiilor” și cerințele privind completarea acestora implică 
aplicarea ulterioară a programului ABBYY FineReader Forms pentru introducerea 
automată a datelor de pe formulare în baza de date. 
 

3)Pentru o introducere automată realmente corespunzătoare a datelor, numerele de 
identificare trebuie să fie realizate sub forma codurilor de bare. 
 

La recunoașterea optică a textelor, etc.programul FineReader face în mod inevitabil 
greșeli. Este imposibil să evităm astfel de erori, deoarece acestea depind  de impurități, ștersături, 
particularitățile sublinierilor. Introducerea automată a datelor de pe formularele standard de date 
are două puncte mai vulnerabile. Primul punct este numărul de identificare al formularului 
propriu-zis, în funcție de care se desfășoară anumite operațiuni ulterioare cu formularul. Numărul 
de identificare al formularului trebuie să fie plasat pe toate tipurile de formulare în unul și același 
loc în care se află și pe formularele ”Declarațiilor”. Al doilea punct vulnerabil îl reprezintă 
numărul de identificare al plătirorului de impozit, citirea incorectă a acestuia poate, pe lângă 
eroarea în identificarea plătitorului de impozit, să producă o defecțiune în funcționarea bazei de 
date. Erorile din alte câmpuri nu sunt tât de grave, deoarece pe formulare sunt prezente 
câmpurile ”Total”, care joacă un rol de control. 
 Codificare cu bare a fost elaborată special pentru creșterea fiabilității citirii numerelor de 
identificare. De exemplu, obiceiul răspândit în anumite cercuri de tăiere a numărului, nu 
împiedică recunoașterea acestuia: exemplarul prezentat mai jos se recunoaște cu succes de către 
program 



 
 

Concluzie: pentru o introducere realmente corespunzătoare a datelor, numerele de 
identificare trebuie să fie realizate sub forma codurilor de bare. 
 
Răspunsurile la întrebarea nr.7: 

1) Pe formularele ”Declarației” pe 1997,  în colțul din dreapta jos, se află un cod de 
bare după sistemul EAN-13.  

 
2) Formularele ”Declarațiilor” și pentru anul 1997 și pentru anul 2001 sunt 

destinate introducerii automate a datelor.  
 

3) Pentru o introducere automată realmente corespunzătoare a datelor, numerele 
de identificare trebuie să fie realizate sub forma codurilor de bare. 

 
4) La ora actuală introducerea automată a datelor de pe formularele 

”Declarațiilor” poate fi realizată numai prin programul ABBYY FineReader 
Forms. 

 
Întrebarea nr.8.  
Corespunde NIPI cerințelor standardului de ientificare automată a EAN ? 

Răspuns: Corespunde pe deplin  
 

Concluzia este făcută pe baza comparării structurii NIPI și descrierii numărului de 
identificare dat de GOST (Documentul nr.3). 
 

Textul din GOST 
Principiul de bază al standardului de identificare constă în aceea că numerele utilizate 

sunt numere semnificative. Numărul nu poartă în sine niciun fel de informație privind obiectul pe 
care îl identifică. 
 

Să repetăm cele afirmate la răspunsul pentru Întrebarea nr.6 din prezenta expertiză: 
 
 Reiese din structura NIPI că acesta poartă informația privind organul fiscal care a emis 
numărul și numărul de înscriere în baza de înregistrare. NIPI nu conține niciun fel de alte date. 
La aplicarea NIPI celelalte date se preiau din bază.  
 



Să remarcăm de asemenea că norma GOST nu stipulează în mod direct conținutul datelor 
Conținutul datelor simbolurilor ”EAN/UPC” trebuie să fie conformă cu regulile și 

procedurile de înregistrare EAN International și UCC. 
 

În plus, GOST spune: 
 Simbolurile codului de bare ”EAN/UPC”  sunt rezervate exclusiv codificării numerelor 
de identificare. Utilizarea acestor simboluri trebuie să corespundă regulilor și procedurilor de 
înregistrare a Asociației europene de numerotare  a articolelor EAN International și Consiliul 
de unificare a codurilor (Uniform Code Council, Inc – UCC). 

Respectarea sistemelor de numere ale EAN și UPC garantează uniformitatea aplicării 
codurilor de identificare atribuite unor obiecte concrete în ordine succesivă. 

 
 GOST-ul nu conține și nici nu poate conține limitări în privința naturii acestor obiecte. 
Numărul de identificare nu poartă informații referitoare la obiect.   
 Pentru obiectivitate trebuie specificat faptul că la înscrierea NIPI în format EAN-13 locul 
prefixului va fi luat de codul inspectoratului. Dar și în GOST sunt descrise  simboluri 
suplimentare  de ordinul 2 și 5 , descrise în textul de bază și nu în anexe, prin urmare rolul lor 
este reglementat de EAN. Pe site-ul oficial al EAN nu există niciun cuvânt despre acestea. 
 Aplicarea EAN-13 pentru înscrierea propriu zisă a NIPI în cazuri speciale (de exemplu, 
în certificate), combinațiile dintre EAN-13 și simbolurile suplimentare permit rezolvarea și a 
problemei plasării datelor pe poziția prefixului și să se completeze numărul cu codul țării, 
transformându-l astfel în internațional. 
 

Răspuns la întrebarea nr.8: 
NIPI corespunde pe deplin cerințelor standardului de identificare automată EAN. 

 
Întrebarea nr. 9:  
Este NIPI identic cu numărul de identificare în format EAN ? 
Răspuns: Este imposibil să se nege caracterul identic al NIPI și numărului de 

identificare în standardul EAN. 
 
 Această întrebare constituie cea mai complexă problemă din expertiză. 
 Un argument nemijlocit privind utilizarea codificării cu bare pentru înregistrarea NIPI 
poate fi doar un document real, unde o astfel de înregistrare își are locul său. Expertiza nu are la 
dispoziție astfel de documente, iar proba identității NIPT Iși numărului de identificare din 
standardul EAN este construită prin ”metoda contradicției” 

Punctul de plecare îl constituie datele primite în urma expertizei conform Întrebării nr.7. 
Este necesar să le repetăm: 
 

1) Pe formularele ”Declarației” pe anul 1997,  în colțul din dreapta jos, se află un cod de 
bare după sistemul EAN-13.  

 
2) Formularele ”Declarațiilor” și pentru anul 1997, și pentru anul 2001 sunt destinate 

pentru introducerea automată a datelor. 
 



3) Pentru o introducere automată realmente fiabilă a datelor, numerele de identificare 
trebuie realizate sub formă de coduri de bare. 

 
 4) La momentul actual, introducerea automată a datelor de pe formularele ”Declarațiilor” 
poate fi realizată numai prin programul ABBYY FineReader Forms. 
 

Să admitem că la identificarea automată a plătitorilor de impozite se utilizează un NIPI 
pentru care standardul EAN nu este compatibil din punct de vedere tehnic. Această premiză ne 
duce la următoarele contradicții. 
 
 1.Identificarea automată a persoanei se poate realiza fie în mod nemijlocit, corporal (de 
exemplu amprentele digitale, retina ochiului), fie pe bază de documente. Identificarea corporală 
nemijlocită este extrem de costisitoare și absolut inutilă pentru organele fiscale. Identificarea pe 
bază de documente se realizează fie prin înregistrare magnetică, fie prin cip, fie prin coduri de 
bare. Sistemul de identificare automată pe baza codurilor de bare este cea mai puțin costisitoare 
și, prin urmare, cea mai răspândită. În afară de aceasta este unicul sistem care permite utilizarea 
numerelor de identificare fără echipamente suplimentare, având în vedere că suportul informației 
este hârtia și vreo suprafață magnetică specială sau vreun cip. Codurile de bare se pot tipări la 
imprimantă și pot fi citite manual. Numai codul de bare poate fi generat de un program special și 
tipărit de către plătitorul de impozit pe formulare și documente în mod de sine stătător. Încă de 
pe acum avem un număr destul de mare de formulare pe care trebuie să fie menționat numărul de 
identificare al plătitorului de impozit care efectuează o operațiune financiară. Pe deplin logică 
apare administrarea unui sistem paralel, în care NIF-ul nu este realizat doar din cifre, dar și prin 
coduri de bare. 
 

Utilizarea pentru identificarea automată a metodelor care diferă de codificare cu 
bare va duce la imposibilitatea tehnică de a indica NIPI la scara actuală. 
 

2.Metodele de codificare cu bare care nu sunt compatibile cu EAN sunt recunoscute ca 
fiind  fără perspectivă pentru utilizarea ulterioară, fiind neconforme cu standardele mondiale. În 
sistemul elaborat nimeni nu va utiliza un standard învechit. 

După cum s-a menționat deja, la introducerea automată a datelor se folosește programul 
ABBYY FineReader Forms. Iată un citat din ”Adeverința” la program 
 
Tipuri susținute ale codurilor de bare 
În mod implicit, la recunoaștere tipul codului de bare se stabilește în mod automat. Dacă doriți 
puteți indica în mod special tipul necesar. 
 
Tipuri susținute ale codurilor de bare 
Code 39 
Check Code 39 
Interleaved 25 
Check Interleaved 25 
EAN 13 
EAN 8 
Code 128 



 
Toate aceste coduri de bare sunt compatibile cu standardul EAN. Citat din GOST. 

 
 Prezentul cod este pe deplin recunoscut și prin urmare compatibil cu următoarele 
coduri: 
 ”2 și 5 alternativ” (GOST R 51001); 
 ”Cod de bare” (2); 
 ”Cod 39” (GOST R 51002); 
 ”Cod 93” (3); 
 ”Cod 128” (GOST R 51003); 
 ”Telepen” (4). 
 
 Încă de pe acum organele fiscale utilizează identificarea automată a formularelor. În 
această situație se utilizează standardul EAN. 
 
 Dacă pentru identificarea automată a NIPI s-ar fi planificat o normă care să nu fie 
compatibilă cu EAN, atunci utilizarea programului ABBYY FineReader Forms pentru 
citirea NIPI sub formă de coduri de bare ar fi fost imposibilă și, ca urmare, utilizarea 
întregului sistem de introducere automată a datelor ar fi fost însoțită de o identificare 
necorespunzătoare a parametrului cheie. 
  

17.Răspunsul la Întrebarea nr.8 din prezenta expertiză: NIPI corespunde pe deplin 
cerințelor standardului de identificare automată EAN. 
 

În cazul incompatibilității NIPI cu standardul EAN, o astfel de corespondență este 
foarte puțin probabilă. 
 

18. Sub forma codurilor de bare pot fi codificate numai cifre. Dacă NIPI ar fi conținut 
litere, ca de exemplu numărul actului sovietic de identitate sau numărul de înmatriculare, 
aplicarea standardului EAN ar fi fost imposibilă. 

 
NIPI conține numai cifre. 

 
19. GOST-ul și standardul inițial EAN reglementează codificarea barelor numerelor de 

identificare cu o lungime de la 7 până la 17 cifre.. Lungimile recomandate în standard: 7, 11 și 
12 semne. Varianta de bază a codurilor de bare este EAN-13 care cuprinde 12 cifre în numărul 
de identificare. 
 

20.Contradicția șapte și ultima. Problema nu a apărut de ieri, de azi. 
 
Dacă însă NIPI ar fi fost incompatibil cu standardul EAN, acest fapt ar fi fost 

publicat de mult timp 
 
 Analiza contradicțiilor evidențiate arată faptul că acestea formează un sistem integrat în 
toate direcțiile care au în vreun fel legătură cu NIPI. Este important că vorbim de toate direcțiile. 
Contradicțiile au fost depistate în legătură și cu structura numărului, și cu terminologia, și cu 



identificarea automată, și cu aplicarea atât de către plătitorii de impozit, cât și de inspecțiile 
fiscale; și cu reacția publică privind NIPI, și cu bunele intenții ale celor care au elaborat sistemul. 
 

Ipoteza inițială a fost premiza că, la identificarea automată a plătitorului de impozit se 
utilizează un NIPI pentru care standardul EAN nu este aplicabil din punct de vedere tehnic. 
Caracterul integrat al contradicțiilor depistate permite să afirmăm faptul că eroarea a fost însăși 
premiza în esența sa și nu printre altele. 
 

Răspunsul la întrebarea nr.9: 
Este imposibil să se nege caracterul identic al NIPI și numărului de identificare în 

standardul EAN. 
 

Întrebarea nr.10 
Codul de bare EAN conține combinația 666 ? 

 
Răspuns: 
Numărul de identificare înscris în sistemul EAN/UPC sub formă de cod de bare 

conține o succesiune cheie din trei de șase. 
 

Sistemul EAN/UPC este standardizat în Rusia de către GOST R 51201-98 ”Identificarea 
automată. Codul de bare. Cerințe privind simbolurile ”EAN/UPC”. La II GOST se afirmă: 
 
 Capitolele (subcapitolele, anexele) prezentului standard, cu excepția capitolelor 2, 3, 
4.7.4-4.7.7, anexele A, G, H, reprezintă textul autentic al Standardului european EN 797-95 
”Codurile de bare. Cerințe privind simbolurile ”EAN/UPC”. 
 
 Simbolul EAN are următoarea structură (pe exemplul EAN-13) 
 
 4.4 Simbolul ”EAN-13” este alcătuit în următorul mod(cu citire de la stânga spre 
dreapta): 
 -semn-limitator tip; 
 -6 semne informaționale ale simbolului din seturile de semne A și B; 
 -semn-limitator central; 
 -6 semne informaționale ale simbolului din setul de semne C;  
 -semn limitator tip 

 
 



Semnele-limitatoare au o lungime mai mare și ies din aliniament în partea de jos. Vizual 
sunt percepute ca fiind două bare. 
 Simbolurile se codifică cu ajutorul combinației din două bare și două spații libere (c. 2) 

c) elementele din semnul simbolului: 4, cuprinzând 2 bare și 2 spații libere, alcătuite 
fiecare din 1,2,3 sau 4 module pe lățime (semnele-limitatoare și semnele auxiliare au un alt 
număr de elemente); 
 

 
 
Codificarea cifrei 6 în partea stângă , respectiv dreaptă a codului 
 Să remarcăm faptul că semnele-limitatoare se codifică de asemenea cu două bare. Dar 
acestea au un alt număr de spații libere. 
 
 

 
 
 
Exemplu de codificare a semnelor limitatoarelor 

Totuși, chiar dacă spațiile libere din dreapta și stânga nu intră în componența semnului 
limitatorului, prezența lor este una obligatorie. Acest moment este reflectat la pct.4.5.1. – acolo 
se vorbește despre prezența obligatorie a spațiilor libere din dreapta și stânga codurilor de bare ca 
un întreg; și pct.4.3.1: 
 Semnele simbolurilor în seturile A și B (stânga) încep întotdeauna cu un modul luminos 
și se termină la dreapta cu un mosul întunecat. Semnele simbolului în setul C (dreapta) încep la 
stânga cu un modul închis și se termină la dreapta cu un modul luminos. 
 Să analizăm acum algoritmul de decodificare (pct.4.6.) (ca urmare a volumului mare și a 
importanței deosebite nu se citează , ci se atașează o copie). 
 Recunoașterea cifrelor din cod se bazează pe determinarea intervalului dintre marginile a 
două bare, între marginile anterioare și posterioare. 
 



 
 
 Din tabelul 4.10 reiese că dacă E1=2 și E2=2, simbolul se va decoda  invariabil ca ”șase” 
atât în partea dreaptă, cât și în cea stângă a codului. 
 O lectură atentă a acestui punct din GOST arată faptul că la decodificare nu iau parte 
spațiile libere dintre simboluri. Este important ca codurile de bare ale diferitelor simboluri să nu 
se atingă, astfel încât între două simboluri învecinate să fie cel puțin un spațiu liber. 
 Așa numitele semne-limitator, indiferent dacă au un număr mai mic de poziții (3 și 5, dar 
nu 7), vor fi recunoscute ca 6, deoarece și pentru acestea se va îndeplini condiția  E1=2 și E2=2, 
iar numărul de spații libere nu este considerabil. 
 Limitatorii de margine de la codurile de bare sunt necesare, deoarece în funcție de acestea 
se determină lățimea unică a elementului. Limitatorul central nu este absolut necesar. O 
confirmare a acestui fapt poate fi programul de recunoaștere a codurilor de bare prezentat mai jos 
”corectat manual”. 
 
 

 
 
 În codul de bare prezentat, la limitatorul central dreapta și stânga s-a adăugat câte un 
spațiu gol suplimentar. O adăugare similară a spațiilor libere după limitatoar 
ele de margine duce la erori în citirea codurilor. 
 

Răspuns la întrebarea nr.10 



Numărul de identificare înscris în sistemul EAN/UPC sub forma unui cod de bare conține 
o succesiune cheie alcătuită din trei de șase. 
 

Întrebarea nr.11 
Ce fel de modalități de înregistrare a numărului de identificare prevede sistemul 

EAN ? 
Răspuns: Cod de bare, text (cu cifre arabe), electronic cu 14 bit, electronic din 

mesaj text, varianta cu frecvență radio. 
 
Codurile de bare reprezintă baza. Reprezentarea prin text (cu cifre arabe) a numărului se 

utilizează la imprimarea numărului de identificare de jos, sub codurile de bare sau separat. 
Formatul electronic se utilizează la scanere și alte dispozitive pentru citirea datelor. Textul de 
mai jos este preluat de pe site-ul oficial al EAN din Rusia. 

Reamintim faptul că, în conformitate cu regulile EAN/UCC, numerele de articol EAN-13, 
EAN-8, UPC și codul din 14 digiti a ambalajului de transport ITF-14 trebuie păstrate în 
memoria computerului într-un format unic din 14 semne. În același timp, dacă lungimea codului 
este mai mică de 14 digiti, acesta se înscrie cu deplasare spre dreapta, iar rubricile goale din 
stânga se completează cu zerouri: 
 
Categorii 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
EAN-8       4 6 0 0 0 0 1 9 
UPC   0 2 6 1 0 2 1 2 0 7 5 0 
EAN-13  4 6 0 0 9 5 2 0 0 0 0 1 9 
ITF-14 1 4 6 0 0 9 5 2 0 0 0 0 1 6 
 

De asemenea pe site se prezintă descrierea standardului privind schimbul electronic de 
date. 

În anul 1987 regulile sintaxice ale noului limbaj au fost aprobate sub forma unei norme 
internaționale ISO 9735, cunoscute sub abreviatura de UN/EDIFACT. 

UN/EDIFACT sau EDIFACT ONU (Reguli ONU privind Schimbul electronic de date în 
Administrație, Comerț și în Transport) constituie un set de norme, ghiduri și instrucțiuni 
internaționale în vederea schimbului electronic de date. 

Cel mai mare interes îl provoacă varianta de înregistrare prin frecvență radio a numerelor 
de identificare. 

La ora actuală, pe lângă codurile de bare o răspândire tot mai mare o are identificarea 
prin frecvență radio sau prescurtat RFID (Radio Frequency Identification). 
 În Anexă este prezentată o selecție din lista firmelor europene care oferă servicii pe piața 
RFID. În lotul selectat au intrat unsprezece firme care produc sau comercializează etichete 
implantate de identificare prin frecvență radio. Numai două firme au specificat faptul că 
destinația este pentru identificarea animalelor. Cui vor să implanteze celelalte firme etichetele, se 
trece discret sub tăcere.Când folosesc denumirea de ”Identificare personal” sau ”control acces”, 
când pur și simplu nu spun nimic. Distanța de citire a unor astfel de etichete poate atinge 50 
metri (societatea Micro Design ASA). 
 În dosar se află copia Interpelării unui deputat privind obiectul unor vaccinuri extrem de 
îndoielnice, efectuate în câteva școli din Moscova pe fruntea și mâna elevilor.Materialul pentru 
”vaccin” l-au constituit minuscule ”puncte argintii” cu cap sferic și s-a efectuat nu cu seringa, ci 



cu aparatul oficial. Din punctul de vedere al expertizei acest fapt amintește suficient de puternic 
de procedura implantării cipurilor cu frecvență radio. 
 

Răspuns la întrebarea nr. 11 
Conform standardelor EAN numărul de identificare, pe lângă modalitățile  de înregistrare 

prin cod de bare, text, prin mod electronic, presupune și o variantă de frecvență radio care se 
deosebește prin aceea că numărul poate fi aplicat pe mână sau pe fruntea persoanei. 
 
Anexa nr.2 
 
Denumirea 
firmei 

Produs Furnitură Distanța Frecvențe de 
lucru 

Domenii de 
aplicare 

Agrotech 
Tabor 

- Cipuri pasive 
implantate 
RO sub formă 
de capsule 

0,5 m 134,2 kHz Identificare 
animale 

 
 
 
 
 
 
 
ID Systems 

 
 
 
 
 
 
Cititoare 
RFID 

 
 
 
cipuri active 
și pasive RO, 
RW sub 
formă de 
capsule, 
badge-uri, 
brelocuri,  
implanturi, 
timbre poștale 

 
 
 
 
 
 
 
1 m 

 
 
 
 
 
 
25 kHz 
13,56 MHz 
 

Control 
acces, 
marcare 
patrimoniu, 
producție, 
sortare 
bagaje, 
identificare 
mijloace de 
transport, 
probe 
laborator 
identificare 
personal,  

 
 
 
 
Industrial 
Auto ID 

  
 
Cititoare, 
cipuri active 
și pasive RO, 
RW sub 
formă de 
capsule, 
badge-uri, 
brelocuri,  
implanturi 

 
 
 
 
10 m 

 
 
 
 
125 kHz 
13,56 MHz 
 

Control 
acces, 
marcare 
patrimoniu, 
producție, 
sortare 
bagaje, 
identificare 
mijloace de 
transport, 
identificare 
personal,  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Control 
acces, 



 
 
 
 
Micro Design 
ASA 

 
 
 
Cititoare, 
cipuri active 
și pasive RO, 
RW 

Cititoare, 
cipuri active 
și pasive RO, 
RW sub 
formă de 
capsule, 
badge-uri, 
brelocuri,  
implanturi 

 
 
 
 
50 m 

 
 
125 kHz 
13,56 MHz 
856 MHz 
2,45 GHz 
5,8 GHz 

marcare 
patrimoniu, 
producție, 
sortare 
bagaje, 
identificare 
mijloace de 
transport, 
identificare 
personal,  
încasare plăți  

 
 
Micro-Sensys 

Cititoare, 
cipuri pasive 
RW sub 
formă de 
capsule,   
implanturi 

 
 
Cipuri RO 

 
 
5 m (RW) 
5 cm (RO) 

 
 
4,0 MHz 
(RW) 
125 kHz (RO) 

marcare 
patrimoniu, 
Producție, 
identificare 
probe de 
laborator 

 
 
 
 
 
Nedar 

Cititoare, 
cipuri active 
și pasive RO, 
RW sub 
formă de 
capsule, 
badge-uri, 
brelocuri,  
implanturi 

Cititoare, 
cipuri active 
și pasive RO, 
RW sub 
formă de 
capsule, 
badge-uri, 
brelocuri,  
implanturi 

 
 
 
 
1,2 m (pasive) 
10 m (active) 

 
 
 
 
120 kHz 
 

marcare 
patrimoniu, 
Producție, 
identificare 
personal, 
mijloace de 
transport, 
animale 

 
 
 
Pepperl and 
Fuchs 

Cititoare, 
cipuri active 
și pasive RO, 
RW sub 
formă de 
capsule, 
badge-uri, 
brelocuri,  
implanturi 

 
 
 
Cipuri pasive 
sub formă de 
brelocuri, 
implanturi 

 
 
 
 
4 m 

 
 
 
 
125 kHz 
2,45 GHz 

 
 
Producție, 
identificare 
personal, 
mijloace de 
transport  

 
 
 
 
 
 
 
Socymat 

 
 
 
 
 
cipuri pasive 
RO, RW sub 
formă de 
capsule, 
badge-uri, 

 
 
 
 
 
 
 
Cititoare 
RFID 

  
 
 
 
 
 
 
13,56 MHz 
125 kHz 

Control 
acces, 
marcare 
patrimoniu, 
producție, 
sortare 
bagaje, 
identificare 
mijloace de 
transport, 



brelocuri,  
implanturi, 

personal,  
(împreună cu 
distributorii și 
integratorii 
sistemici) 

 
 
 
 
Socymat  
Ident 
Component 

 
 
 
cipuri pasive 
RO, RW sub 
formă de 
capsule, 
badge-uri, 
brelocuri,  
implanturi, 
timbre poștale 
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Rezumatul rezultatelor expertizei privind acțiunea 
”Recunoașterea dreptului de a fi luat în evidență  la organul fiscal fără utilizarea NIPI” 
 
Întrebarea nr. 1: Este posibilă evidența  plătitorilor de impozite fără utilizarea NIPI ? 
Răspuns: Este posibilă evidența  plătitorilor de impozite fără utilizarea NIPI. 
 
Întrebarea nr. 2: În sistem este prevăzut un formular standard pentru ”Certificatul privind 
luarea în evidență” care să nu conțină NIPI? 
Răspuns: Nu este prevăzută o formă a ”Certificatului de luare în evidență la organele 
fiscale” ca și a ”Certificatului privind evidența la organele fiscale” care să nu conțină NIPI. 



 
Întrebarea nr. 3: Este posibilă înlăturarea NIPI atribuit anterior prin metode standard ? 
Răspuns: Înlăturarea unui NIPI atribuit anterior prin metode standard nu este posibilă. 
 
Întrebarea nr. 4: NIPI se atribuie numai plătitorilor de impozite sau tuturor  cetățenilor Rusiei ? 
Răspuns: NIPI se atribuie tuturor cetățenilor Rusiei, nu doar plătitorilor de impozit. 
 
Întrebarea nr. 5: În sistemul de evidență fiscală NIPI înlocuiește parțial sau total datele 
personale ale persoanei ? 
Răspuns: NIPI poate înlocui toate datele personale ale persoanei. Răspunsul poate fi 
formulat într-un alt mod: Pentru sistem NIPI reprezintă numele persoanei. 
 
Întrebarea nr. 6: Care este rolul NIPI în sistemul de evidență ? 
Răspuns: Rolul NIPI este stabilirea fără greșeală de către sistem a unui plătitor concret de 
impozit. 
 
Întrebarea nr.7 : Efectuați analiza formularelor ”Declarațiilor privind veniturile” pentru anii 
1997 și 2001 în ceea ce privește citirea datelor și identificarea automată ? 
Răspunsuri: 1)Pe formularele ”Declarației” pe 1997,  în colțul din dreapta jos, se află un 
cod de bare după sistemul EAN-13. 2)Formularele ”Declarațiilor” și pentru anul 1997 și 
pentru anul 2001 sunt destinate introducerii automate a datelor. 3)Pentru o introducere 
automată realmente corespunzătoare a datelor, numerele de identificare trebuie să fie 
realizate sub forma codurilor de bare. 
 
Întrebarea nr.8: Corespunde NIPI cerințelor standardului de ientificare automată a EAN ? 
Răspuns: NIPI corespunde pe deplin cerințelor standardului de identificare automată 
EAN. 
 
Întrebarea nr. 9: Este NIPI identic cu numărul de identificare în format EAN ? 
Răspuns: Este imposibil să se nege caracterul identic al NIPI și numărului de identificare 
în standardul EAN. 
 
Întrebarea nr.10: Codul de bare EAN conține combinația 666 ? 
Răspuns: Numărul de identificare înscris în sistemul EAN/UPC sub forma unui cod de 
bare conține o succesiune cheie alcătuită din trei de șase. 
 
Întrebarea nr.11: Ce fel de modalități de înregistrare a numărului de identificare prevede 
sistemul EAN ? 
Răspuns: Conform standardelor EAN numărul de identificare, pe lângă modalitățile  de 
înregistrare prin cod de bare, text, prin mod electronic, presupune și o variantă de 
frecvență radio care se deosebește prin aceea că numărul poate fi aplicat pe mână sau pe 
fruntea persoanei. 
 
 
 
 



 
Concluzia generală referitoare la rezultatele expertizei 
 

În sistemul de evidență, NIPI constituie numele persoanei dat de către sistem și care 
reprezintă un număr, are forma de desen hașurat și poate fi aplicat pe frunte și pe mâna 
dreaptă a persoanei. 
 
Expert 
Doctorand în științe tehnice, șef laborator  CTEI ISMFO 
Ipatov A.P. 
 
Completare la expertiză: 
 
ABBYY PREZINTĂ COMPLEXUL DE INTRODUCERE A DECLARAȚIILOR 
FISCALE PE BAZA ABBYY FINE READER RUKOPIS 
 
Complexul, instalat la Centrul de prelucrare a informației din cadrul Ministerului de taxe și 
impozite al Rusiei, a atins randamentul planificat – 30 000 formulare pe zi 
 

Compania ABBYY prezintă pentru prima dată la conferința DOCFLOW 99 complexul  
hardware și software referitor la introducerea declarațiilor fiscale și prelucrare a notelor privind 
veniturile persoanelor  fizice, elaborat de către ABBYY împreună cu Ministerul de taxe și 
impozite al Rusiei pe baza tehnologiei ABBYY FineReader Rukopis. 
 

Începând cu toamna anului 1997 în Rusia au fost implementate formele 
dispozitivelor de citire a declarațiilor fiscale și a adeverințelor de venit. Experții ABBYY au 
luat parte în mod nemijlocit la elaborarea acestora. La începutul anului 1999 complexul de 
introducere automată a fost implementat iar actualmente funcționează cu succes la Centrul de 
prelucrare a informațiilor organizat la baza Inspectoratului fiscal de stat 39 din Moscova. 

 
 Complexul cuprinde: o stație de scanare, 8 stații de recunoaștere, 24 LAM (locuri 
automatizate de muncă) de verificare a informației și LAM administratorului. Scanarea se 
realizează prin intermediul unui scaner Banctec S-185 care asigură o productivitate de peste 150 
pagini pe minut. Stațiile de recunoaștere sunt realizate pe computere Pentium II 300 Mhz și sunt 
echipate cu sistem ABBYY FineReader Rukopis. Controlul informațiilor introduse se realizează 
la stațiile de verificare (computere Pentium 166 Mhz și sistem ABBYY FineReader Rukopis). 
Administrarea se realizează pe comuterul Pentium 166 Mhz, serverul este aplasat pe computerul 
2xPentium MMX 200 Mhz. 
 
 Schema simplificată de funcționare a complexului arată în astfel: Declarațiile și 
adeverințele de venit ale persoanelor fizice care sosesc la Centrul de prelucrare de la 
inspectoratele teritoriale fiscale din Moscova  mai întâi se sortează.Formularele care nu se supun 
introducerii automatizate (volumul acestora reprezintă max. 1 %), se separă și se trimit pentru a 
fi introduse manual.Celelalte sunt direcționate la stația de scanare. Imaginile scanate sunt 
recunoscute și transmise la stația de verificare, unde sunt verificate iar ulterior sunt transmise la 
baza de date. Majoritatea proceselor sunt automatizate și pot fi realizate în lipsa omului. 



 
 Verificarea reprezintă unica etapă  la care capacitatea de funcționare a sistemului este 
limitată de randamentul activității omului. Cunoscând acest fapt, dezvoltatorii companiei 
ABBYY au creat LAM-uri specializate de verificare a informației. O tehnologie unică patentată 
de ABBYY pentru verificare ”în grup” a permis creșterea randamentului verificării de 7-8 ori, iar 
regulile controlului automatizat au permis practic eliminarea erorilor de introducere. 
 
 Cu fiecare an numărul declarațiilor fiscale strânse crește și necesită mărirea numărului de 
inspectori fiscali pentru prelucrarea acestora. Introducerea automatizată, păstrarea centralizată a 
informațiilor privind pătitorii de taxe vor permite creșterea colectării de impozite și va reduce 
cheltuielile pentru prelucrarea informațiilor. Astfel, dacă lucrând manual un operator prelucra pe 
un schimb 30-35 formulare, complexul asigură o productivitate de 650 formulare pentru un 
operator pe un schimb. Productivitatea totală a complexului la Centrul din Moscova este la 
momentul actual de 30 000 formulare pe zi (2 complexe, 2 schimburi câte 24 operatori). 
 
 Avantajele complexului elaborat de către noi împreună cu compania ABBYY se 
manifestă îndeosebi în condițiile caracterului sezonier al lucrărilor de prelucrare a documentelor, 
- afirmă Igor Popov, șeful Inspectoratului teritorial fiscal de stat 39, care reprezintă Centrul de 
prelucrare a datelor Serviciului fiscal de stat pentru loc.Moscova. – Dacă  am fi încercat să 
introducem 4 000 000 documente în 120 zile prin preceduri manuale, am fi avut nevoie de peste 
1000 operatoare instruite și tot atâtea locuri echipate de operare pe o suprafață de 6000 metri 
pătrați. Unde să plasăm toate aceste persoane și suprafețele productive  în celelalte 8 luni ale 
anului ?” 
 

Aram Pakhchanyan, managerul serviciului de proiecte corporatiste și integrării 
tehnologiilor companiei ABBYY: ”Proiectul cu Serviciul fiscal al Rusiei este foarte important 
pentru noi. Noi am obținut o experiență neprețuită, am înțeles cât de importantă este abordarea 
complexă. De exemplu, dacă nu am fi luat parte în mod nemijlocit în procesul de elaborare a 
dispozitivului de citire a declarației fiscale și a tehnologiei de colectare, păstrare și transport a 
formularelor de la inspectoratele fiscale teritoriale la cele centrale, atunci automatizarea 
introducerii declarațiilor ar fi fost puternic îngreunată, dacă ar fi fost în general realizabilă. Grație 
aplicației FineReader Rukopis Ministerul de taxe și impozite al Rusiei a devenit unul din primele 
departamente fiscale din lume care realizează introducerea automată masivă a declarațiilor 
fiscale”. 
 
Serviciul de informații al companiei ABBYY, 
Tel.234-4400, fax 956 47 87, 
 
Alena Abramenko 
alena@abbyy.ru 
 

ABBYY este un producător de top de software din Rusia în domeniul lingvisticii, 
semanticii, prelucrării textelor și sistemelor de recunoaștere optică a simbolurilor. Începând 
cu anul 1995 ABBYY, conform sondajului corporativ al agenției ”Daytor”, face parte din 
primii trei producători de software, iar în anul 1997 a fost recunoscută ca fiind cel mai 
profesionist dezvoltator de aplicații software din Rusia. 



 
Produsele  de software ABBYY: familia OCR/CR FINE READER, care permite 

automatizarea introducerii în computer a textelor, tabelelor, formelor, chestionarelor, 
formularelor, precum și asigurarea recunoașterii simbolurilor scrise de mână; instrumentele 
pentru dezvoltatorul FINE READER DEVELOPMENT TOOLS, care oferă posibilitatea 
integratorilor de a utiliza tehnologiile OCR la sistemele lor; sistemul ABBYY 
MORPHOLOGY, care conține cunoștințe  privind morfologia a 11 limbi; sistemul 
dicționarelor electronice englez-rus și rus-englez LINGVO; sistem în șapte limbi de căutare de 
texte complete ABBYY FULLTEXT RETRIEVAL, sistem de indexare și căutare ABBYY 
INTERNET INDEX SERVER și alte sisteme. 
 
http://www.kongord.ru/Index/Screst/sk77-4.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


