CRIsoft a adaptat aplicaţia CROS
conform noilor cerinţe prevăzute
în OG 15/2012, privind TVA la încasare
De la 1 ianuarie 2013, firmele cu o cifră de afaceri de
maxim 2.250.000 lei şi persoanele impozabile care
se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului
2013, trebuie să aplice noul sistem de TVA la încasare.
Această modificare este valabilă şi pentru companiile
care declară TVA la încasare, cât şi pentru colaboratorii
acestora cu cifra de afaceri mai mare de 500.000 EUR.
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lienţii CRIsoft pot gestiona cu uşurinţă noul sistem de urmărire şi
decontare a Taxei pe Valoarea Adăugată, reglementat de Ordonanţa 15/2012,
cu ajutorul aplicaţiei informatice integrate
CROS, care a fost actualizată astfel încât să
răspundă noilor cerinţe legislative.
Modulul CROS ERP Financiar - Contabil
asigură o urmărire completă şi unitară a
fluxului financiar al documentelor primare, o evidenţă completă la nivel sintetic
şi analitic, precum şi o evidenţă fiscală
în conformitate cu ultimele prevederi ale
legislaţiei fiscale.
Modulul interacţionează cu toate celelalte
componente ale sistemului, prin fluxuri
complexe de lucru, iar orice informaţie
valorică rezultată din activităţile de business are reflectare în componenta Financiar – Contabilă şi i se atribuie tratamentul fiscal corespunzător în mod automat.
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În contextul ultimelor modificări ale legislaţiei fiscale, aplicaţia CROS asigură:
•• Gestionarea completă şi eficientă a nomenclatorului de terţi, asigurând actualizarea tuturor informaţiilor legate de
starea legală şi fiscală a terţilor;
•• Tratamentul contabil şi fiscal automat
şi în conformitate cu normele legale
atât pentru unităţile beneficiare ale sistemului TVA la încasare cât şi pentru
cele din afara sistemului;
•• Identificarea şi integrarea automată a
tranzacţiilor între persoanele juridice
afiliate;
•• Un pachet complet de rapoarte de verificare tranzacţii, de analiză şi sinteză
precum şi de fişiere de raportare care se
preiau automat în aplicaţiile specializate gestionate de ANAF şi alte autorităţi;
•• Simularea operaţiilor de închidere de
lună, în orice moment, oferind perma-
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nent documentele de informare şi sinteză cerute de legislaţia în vigoare;
•• Automatizarea generării notelor contabile de ajustare precum şi generarea
notei de exigibilitate a TVA pentru
documentele de creanţă neîncasate în
termen de 90 de zile calendaristice.
Eforturile depuse de echipa CRIsoft au veni
în ajutorul clienţilor pentru asigurarea unei
raportări complete către organele fiscale.
CRIsoft este pregătit în orice moment să
adapteze cu succes sistemul integrat CROS
în vederea alinierii la modificările frecvente
care apar în legislaţia românească.
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