Aplicația care verifică dintr-un click codurile de
TVA ale tuturor partenerilor dumneavoastră
Cu siguranță s-a întamplat ca desfășurarea activității economice a societății
dumneavoastră să fie îngreunată din pricina restricțiilor tehnice ale sistemelor
informatice ale autorităților fiscale din România.
Pentru a veni în sprijinul departamentelor financiare care vor să eficientizeze
procesul de verificare manuală a codurilor de TVA ale partenerilor de afaceri pe
site-urile autorităților fiscale, sau care vor ca în cadrul inspecției fiscale o sumă
semnificativă din cheltuielile deductibile și mai exact, TVA aferentă acestor

Important de menționat este
și faptul ca în această aplicație
codurile nu se vor mai introduce manual. Ele vor putea fi
importate atât dintr-un fișier
Excel, cât și dintr-un program
ERP indiferent de numărul lor
și nu individual.

Contact
În măsura în care sunteți interesați
de aceasta aplicație, vă rugăm să
nu ezitați să ne contactați pentru
a vă transmite mai multe detalii, o
variantă demo și o ofertă de onorarii.
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achiziții, să nu fie refuzată la deducere (generând în plus și dobânzi și penalități de
întarziere), vă aducem în atenție o aplicație extrem de utilă și usor de folosit.
Acestă aplicație verifică în timp real bazele de date ale Ministerului de Finanțe
(MF), Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Oficiului Național al
Registrului Comerțului (ONRC) și VIES. Aplicația generează istoricul codurilor de
TVA sau al codurilor de identificare fiscală care vă interesează printr-un singur click,
în doar câteva secunde.

• Datele de identificare
ale partenerilor așa cum
sunt înregistrate pe site-ul
Ministerului de Finanțe.

Registrul
Contribuabililor
Inactivi.

Registrul
persoanelor care
aplică plata
defalcată a
TVA.

BENEFICI

Doar cu un singur click•
puteți avea acces la

Buletinul
Insolvenței

Validarea
numărului
de înregistrare
pentru TVA
(VIES);

Registrul persoanelor
impozabile care aplică
sistemul de TVA la
încasare.

Programul va da
posibilitatea de a salva
print-screen-uri
cu
date pentru registrul
contribuabililor
inactivi și din registrul
persoanelor
care
aplică plata defalcată
a TVA.
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