Issue 355
Soluția
KPMG
pentru
simplificarea
depunerii
formularului 394

KPMG’s solution to simplify
completion of Form 394 (on
VAT)

In early 2016 new provisions were issued, taking
effect from 1 January 2017, increasing the amount
of information and the level of detail required in the
completion of Form 394 on supplies and
acquisitions of goods in Romania. All dispatches
of goods to individuals must now be listed,
regardless of their values.

Încă de la începutul anului 2016 au intrat în
vigoare noi prevederi legale.în ceea ce privește
declarația D394 privind livrările și achizițiile
efectuate pe teritoriul României, urmănd ca
începând cu ianuarie 2017 cantitatea și nivelul de
detaliu al informaților care trebuie cuprinse va
crește, încă o dată, cu includerea informațiilor
privind toate livrările către persoane fizice,
indiferent de valoarea lor.

Companies will now face the additional burden of
providing more information and increased risks of
errors and fines for failure to complete the forms
accurately.

Prin urmare, posibilitatea apariției unor erori în
cazul procesării mari a datelor, coroborată cu
creșterea timpului necesar prelucrării informației
se traduce în creșteri de costuri cu angajații și/sau
amenzi
pentru
neîndeplinirea
obligațiilor
declarative.

In order to reduce these additional costs, the best
solution is to automate the processing of the date
provided by the system obtaining a report that can
be submitted to the tax authorities.

Pentru a reduce aceste costuri
termen lung, cea mai bună
automatizarea procesării datelor
sistem pentru a obține un raport
prezentat direct autorităților.

KPMG offers a solution to ease the process: the
Excel_394 program which, as well as introducing
all the detailed information needed to complete
Form 394, also uses a friendly interface, and
automated spreadsheets to review all the
information included/imported.

adiționale pe
soluție este
furnizate de
care poate fi

Soluția KPMG este programul Excel_394 care
pe lângă cele de mai sus, folosește o interfață
prietenoasă, dar și foi de calcul automatizate cu
scopul revizuirii informațiilor introduse/importate.

The benefits
Avantaje
Our solution offers:

Astfel, soluția noastra vă oferă:

•

A faster tool for importing data and generating a
new XML file (regardless the data volume) for
preparing Form 394;

•

•

un instrument rapid pentru importul datelor și
generarea unui fisier xml (indiferent de volumul
de date) pentru întocmirea formularului 394;

Automation of the declaration of transactions
from a VAT perspective;

•

automatizarea declarării
materie de TVA;

The
possibility
to
amend/delete
the
included/imported data in the spreadsheets;

•

posibilitatea
modificării/ștergerii
introduse/importate în foile de lucru;

•

tranzacțiilor

în

datelor
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•

The possibility to review the data which will be
submitted to the Romanian Tax Authorities.

The KPMG Excel_394 program enables you to
streamline these ongoing processes and submit to
the tax authorities complete/correct data,
regardless of the type of the transaction and the
volume of the information.
If you are interested in the solution offered by us,
please do not hesitate to contact us, so we can
provide more details about the program, a demo
and our fee proposal.

•

controlul și posibilitatea revizuirii datelor ce
urmează a fi transmise către ANAF.
Așadar, în cazul în care doriți eficientizarea
acestor procese repetitive precum și transmiterea
de date complete/corecte către autoritățile
fiscale, programul Excel_394 vă stă la dispoziție,
indiferent de tipul tranzacțiilor desfășurate și, mai
ales, de volumul acestora.
În măsura în care sunteți interesați de soluția
oferită de către noi, vă rugăm să nu ezitați să ne
contactați pentru a vă transmite mai multe detalii,
o varianta demo și oferta de onorarii.
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