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InfoFisc.ro®:  Singurul Sistem Expert și Performant de Management 

al Informațiilor Fiscale și Contabile
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Conținut:

• Legislație

• Formulare

• Taxe și impozite

detaliate

• Monografii Contabile

• Spețe Fiscale

• Proceduri

• Amenzi și majorări

• Jurisprundență

Adresabilitate:

• Departamentului

Financiar&Contabil

• Departamentului Taxe

• Departamentului Audit 

Intern

• Echipei Manageriale



Ce face InfoFisc.ro® ?
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Arhivează și explică peste 3.500 de taxe, impozite, contribuţii, tarife (autoritate; bază legală; 

declarație; plătitor; sancțiuni); știind ce costuri ai, îți poți planifica corect și legal afacerea

Explică și permite descărcarea a peste 1.000  declarații / formulare (autoritate; bază legală; 

taxă; plătitor; sancțiuni)

Zilnic sunt emise alerte cu rolul informării privind toate modificările legislative din domeniul fiscal 

și financiar-contabil aparute în ziua respectivă (sinteze, modificări legislative și comentarii)

Program de legislație fiscală și financiar-contabilă (legile, la zi și în corelație între ele,  care 

reglementează aceste domenii, taxe, declarații, amenzi etc; mii de acte normative  utile  Investitorilor 

/ Antreprenorilor, Managementului, Departamentului Financiar&Contabil etc)

Corelează peste 1.000 amenzi și 270 infracțiuni cu legislația (grupează fapte, amenzi, sancțiuni 

complementare, cazier fiscal, prevenție, plată jumatate din minimul amenzii)



Ce face InfoFisc.ro®?
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Arhivează cotele dobânzilor / majorărilor de întârziere,  penalităţilor de întârziere (grupate pe 

perioada de valabilitate şi cu acces la legislaţie)

Singurul calendar fiscal integral; știind tot ce ai de plătit la stat și când (peste 3.000 de taxe, 

contribuții, impozite, tarife în corelație cu peste 1.000 de declarații)

Conține peste 300 de Monografii contabile,  Spețe fiscale,  Proceduri, accesând astfel o arhivă cu  

opinii  fundamentate  legal, emise și actualizate de profesioniști 

Jurisprudență națională și europeană (Hotărârile Curţii Europene de Justiţie); Arhive cote impozite, 

taxe, contribuţii, valori nominale tichete masă/creşă; Convenţii evitare a dublei impuneri; Circulare 

ANAF; Întrebări şi răspunsuri - ANAF etc



Detaliat: Conține legislația din domeniul contabil & fiscal, inclusiv Codul Fiscal și Codul de 

Procedură Fiscală în integralitate 
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1. Realizează corelații între articole de cod și legi
conexe (cca. 1.000 acte normative sunt corelate 
pentru aplicarea Codului Fiscal)

2. Grupează normele metodologice cu articolele de 
cod

3. Urmărește evoluția în timp a legislației și
afișează toate modificările survenite

4.  Grupează Hotărârile Curții Europene de justiție 
(jurisprudență) cu articolele de cod

5.  Afișează opiniile specialiștilor, fundamentate 
legal, în aplicarea articolului



Detaliat: Conecteaza toate articolele si legile interconexe 
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1. Crează legături directe între articole și
legi

2. Monitorizează legăturile indirecte între
articolul principal și referințe semnalate în 
alte articole



Detaliat: Calendar Fiscal

7

1. Alerte pentru taxe, impozite, declarații 
fiscale și alte evenimente cu impact fiscal 
(termene de plata, depuneri etc)

2. Detaliază legislația suport pentru fiecare 
taxa și declarație



Detaliat: Motor de căutare
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1. Căutare disponibilă în toată baza de 
date (legislație, taxe, declarații, spețe, 
amenzi, jurisprudență etc)

2. Căutare avansată în subsecțiunile unei 
legi (capitol, titlu etc)



Detaliat: Personalizare

9

1. Adăugare comentarii proprii (adnotări, 

imagini, texte din reviste, opinii ANAF etc)

2. Administrarea informațiilor prin

notificări (cum ar fi afișarea modificărilor 

de la ultima delogare din aplicație)

3. Administrarea informațiilor prin favorite 

(bookmarks și notificări)



Detaliat: Parteneri
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OMEGA CONSULTING & MANAGEMENT SRL – București

CONTACTAȚI-NE:   office@infofisc.ro


