SERVICII taxabile daca nu aveti contract de service
1.Predarea memoriei fiscale
Exista anumite cazuri in care memoria fiscala trebuie inlocuita sau extrasa:
a)
cand memoria se umple (orice memorie fiscala, indiferent de marca aparatului are un
numar limitat de Rapoarte Zilnice)
b) la schimbarea punctului de lucru
c) la schimbarea denumirii firmei
d) la schimbarea codului fiscal al firmei
e) cand se inchide activitatea
f) cand se vinde casa catre alta societate
g) cand se defecteaza
h) la schimbare sediu societate
Toate acestea necesita prezenta unui tehnician autorizat pentru modelul de casa folosit de
dumneavoastra.
2. Depunerea dosarului pentru DGFP si ridicarea Certificatului de Atribuire a Numarului
de Ordine
Depunerea unui dosar la DGFP pentru obtinerea Certificatului de Atribuire a Numarului de Ordine
este necesara atunci cand deschideti o firma iar activitatea prestata necesita prezenta unei case
de marcat sau atunci cand au loc modificari in cadrul firmei ( schimbarea punctului de lucru, a
denumirii firmei, a codului fiscal).
In cazul Mun.Bucuresti DGFP a hotarat ca numai reprezentantii firmelor solicitante pot depune si
ridica dosarele. Daca nu aveti disponibilitatea de a realiza acest lucru, firma noastra se poate
ocupa de depunerea si ridicarea dosarului in baza unei imputerniciri avocatiale contracost. Pentru
celelalte judete dosarul se depune la DGFP a judetului in care va functiona casa de marcat si nu
este necesara prezenta unui reprezentant al firmei.
3. Transcrierea listei de produse in format electronic
Dupa obtinerea Certificatului fiscal are loc fiscalizarea casei si programarea articolelor in casa de
marcat.Pentru un numar de pana la 30 de articole, acestea vor fi introduse manual de catre
tehnician.In situatia in care exista peste 30 articole,este nesesara pregatirea unei liste in format
electronic Excel sau un format compatibil cu acesta.
Daca aveti posibilitatea sa ne inmanati lista doar pe hartie, o putem transcrie pentru
dumneavoastra in format electronic in maxim 2 zile, in functie de marimea acesteia.Taxa
perceputa este de 0.62 lei/articol, TVA inclus.
4. Inscriptionarea de etichete cu coduri de bare
In cazul in care folositi un scanner, iar produsele pe care le comercializati nu au cod de bare va
putem genera etichete cu coduri pentru produsele respective.
5. Remedierea defectiunilor aparute la casele de marcat
6. Reinstruire personal
7. Refiscalizare case
8.Livrare consumabile
9.Programari cota TVA / data si ora
10.Manopera si stationare la reparatii

