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The app that checks the VAT 
number of all your partners in 
one click  

It is very likely that at some stage, your economic activity 
has been hampered because of the technical restrictions 
of the Romanian tax authorities’ IT system. 

To support your employees in the financial department 
who want to speed up the process of verifying the VAT 
registration numbers of all business partners on the tax 
authorities’ websites, (a process which up to now we 
assume has been carried out manually, one-by-one)  or 
those who want to prevent situations in which tax 
inspectors reject the deductibility of significant amounts 
of expenses and, more specifically, VAT related to these 
acquisitions, due to administrative errors (creating 
interest and penalties), we bring to your attention an 
application which is very useful and easy to use.  

This application integrates in real time the databases of 
the Ministry of Finance, the National Fiscal 
Administration Agency, the Trade Register Office and 
VIES and generates the history of the VAT registration 
number or  tax identification number you are interested 
in. All with a single click, in a few seconds. 

In this application these codes will no longer be 
introduced manually. They can be imported not only 
from an Excel file but also from an ERP program. 

The benefits 

With just one click you can have access to: 

 The Register of Inactive Taxpayers. 

 The Register of Taxable Persons which apply 
the cash accounting system. 

 The Register of Insolvency Proceedings. 

 The identification data of partners as they are 
recorded on the website of the Ministry of 
Finance. 

 Validation of the VAT registration number 
(VIES). 

 Aplicația care verifică codurile 
de TVA ale tuturor partenerilor 
dumneavoastră cu un click 

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 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. 

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. 

Avantaje : 

Doar cu un singur click puteți avea acces la: 

 Registrul Contribuabililor Inactivi; 

 Registrul persoanelor impozabile care aplică 
sistemul de TVA la încasare; 

 Buletinul Insolvenței; 

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

 Validarea numărului de înregistrare pentru 
TVA (VIES); 
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 The possibility to save print-screens with data 
for the Register of Inactive Taxpayers. 

If you are interested in this solution, please do not 
hesitate to contact us, so we can provide more details 
about the program, a demo and our fees. 

 
 

 

 Posibilitatea de a salva print-screen-uri cu 
date pentru registrul contribuabililor inactivi. 

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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