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Diminuează riscurile care apar când angajații 
cheie pleacă. Memorie colectivă.01 Automatizează anumite sarcini. De exemplu, 

sugerează automat declarații rectificative 
pentru perioadele ulterioare unei modificări.
În plus, soluția oferă siguranță că toți pașii 
de calcul sunt parcurși (checklist), astfel 
încât niciun element relevant să nu fie omis

06

Elimină erori inerente fișierelor excel, cum ar fi 
riscul de pierdere sau de alterare a datelor.02
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Include algoritmi și procese actualizate permanent, 
în funcție de modificările legislative. Confort că nu
pot apărea erori de calcul.

03

Trasabilitatea revizuirilor și aprobărilor. Asigură un 
cadru adecvat de control al funcției de taxe. Mai 
multă siguranță, inclusiv din partea autorităților 
fiscale. O calitate mai bună a informațiilor fiscale și o 
înțelegere mai detaliată a opțiunilor.

04

Înlocuiește registrul de evidență fiscală. Generează 
diverse rapoarte într-un format standardizat care pot
fi utilizate mai multe părți interesate (management, 
auditor intern sau extern, sau chiar inspectori fiscali).

Partener, Head of Tax & Legal
Email: rschob@kpmg.com

05

Contact

René Schöb Daniel Pană
Tax Partener
Email: dpana@kpmg.com

Vlad Crăciun
Tax Director 
Email: vcraciun@kpmg.com

Asigură o linie directă de comunicare cu 
consultantul fiscal KPMG, pentru ca toate 
întrebările dumneavoastră să primească un 
răspuns prompt.

07

Toate informațiile care stau la baza calculului 
de impozit pe profit, inclusiv documente 
suport, vor fi într-un singur loc. Single source 
of truth.

08

Include pași intermediari (milestones)
și alerte pentru a vă asigura că procesul 
privind gestionarea calculului de impozit pe 
profit și depunerea declarațiilor fiscale 
decurg natural.
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Soluția noastră digitală, dezvoltată 100% pentru piața din 
România, pentru gestionarea calculului și generarea declarațiilor 
de impozit pe profit.

Angajați cheie pleacă chiar înaintea unei inspecții 
fiscale. Și nimeni nu mai știe unde sunt salvate 
calculele corecte și documentația suport aferentă 
impozitului pe profit.

Pentru pregătirea calculelor impozitului pe profit 
sunt folosite fișiere Excel create cu mult timp în 
urmă (legacy files) și nu există nicio garanție că 
formulele incluse în acele fișiere mai sunt 
corecte?

Aveți un registru de evidență fiscală, pe suport 
hârtie, scris de mână?

La calculul impozitul pe profit, nu sunteți sigur 
întotdeauna cu privire la o anumită abordare 
fiscală și nu aveți cu cine să vă sfătuiți?

Nu există o procedură formală pentru a vă asigura 
că termenele de depunere sunt respectate?

În calitate de CFO sau Tax Manager, sunteți 
îngrijorat de riscul de pierdere a calculelor fiscale 
importante stocate în fișiere Excel? Sau că 
aceste fișiere ar putea fi modificate accidental 
sau chiar intenționat?

Nu există proceduri clare și roluri bine definite cu 
privire la cine ar trebui să pregătească, să 
revizuiască și să aprobe calculele fiscale? Sau 
chiar dacă aceste proceduri există, nu sunt 
documentate suficient?

La fiecare trimestru există o serie de activități 
repetitive pentru impozitul pe profit, care 
consumă timp semnificativ? Iar dacă ceva este 
omis, declarațiile fiscale ar putea fi greșite?

Diverse foi de calcul pentru impozitul pe profit și 
documentele suport sunt salvate în multiple 
locații, iar Tax Manager-ul nu știe mereu unde
să găsească informațiile corecte?

Cum vi s-ar părea o soluție la toate aceste 
probleme, și chiar mai mult decât atât?


