TDec – aplicație pentru transmiterea și gestionarea declarațiilor electronice.
Nelimitat
-

Număr nelimitat de firme cu un singur certificat digital.
Număr nelimitat de computere în rețea cu un singur token.
Număr nelimitat de token-uri simultan pe un computer.
Număr nelimitat de fișiere (declarații, recipise, SPV) procesate.
Număr nelimitat de actualizări (aplicație, formulare, DUKIntegrator).

Funcționează în rețea
-

Funcționează în mod activ pe computerul cu token(uri) - „server”.
Funcționează în mod pasiv pe restul computerelor din rețea: toate
activitățile ce necesită semnătura electronică sunt direcționate către
computerul „server”, iar informațiile sunt vizibile în timp real.

Transmitere declarații
-

Întreg procesul este complet automat, fără intervenția utilizatorului (fără
niciun click) și optimizat pentru evitarea riscurilor în perioadele de vârf.
Detectează și procesează XML, PDF și P7* (case de marcat AMEF).
Preia fișiere de la case de marcat direct de pe email.
Convertește fișierul XML în PDF și îl semnează electronic.
Verifică automat D390/D394; trimite email cu raport parteneri TVA.
Transmite securizat declarația, direct prin portalul ANAF, verifică starea,
descarcă, tipărește recipisa (cu denumirea firmei) și analizează rezultatul.
Progresul transmiterii tuturor declarațiilor este afișat în timp real într-un
tabel organizat cu funcție de căutare avansată după criterii și sortare.
Înregistrează firmă nouă în portalul ANAF și obține formularul 150.

Completare declarații
-

Obține formular actualizat (PDF editabil) pentru o declarație nouă.
Copiază datele dintr-o declarație anterioară editabilă în formular
autocompletat editabil.
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Despre „TDec”
Aplicația a fost creată în
special pentru firmele de
contabilitate. Prima
versiune a aplicației a fost
lansată în luna mai.2011 și
a beneficiat de o
dezvoltare continuă. În
prezent este utilizată și
susținută de profesioniști
din domeniul economic din
întreaga țară.

Gestionare documente
-

-

Arhivează declarații individual, în masă sau automat, într-o structură de
foldere definită de utilizator; restaurează declarații din arhivă.
Poate fi definit / importat din SPV vectorul fiscal pentru fiecare firmă.
Generează raport complex (PDF / Excel) cu toate declarațiile transmise
sau netransmise (conform vector fiscal) inclusiv seriile AMEF sau raport
cu starea declarațiilor; generează raport neconcordanțe D394 și datorii.
Generează raport de verificare D390 și D394 (inclusiv split TVA).
Pot fi transmise declarațiile și recipisele la firmă prin email.

Generare OPFV
-

Preia automat din declarațiile transmise: suma, firma, CIF, adresa, contul
IBAN al Trezoreriei și denumirea obligației (vezi pagina 2).
Generează toate OP/FV cu cod de bare pentru Trezorerie într-un singur
fișier PDF sau generează o listă cu toate obligațiile de plată (PDF / Excel).
Pot fi selectate declarațiile după care se calculează sumele de plată.
Sumele de plată sunt calculate automat, dar pot fi modificate manual.
Ține evidența numărului de ordine, Trezoreria la care se face plata și
conturile IBAN pentru fiecare firmă în parte.
Pot fi transmise OP/FV/listă la firmă prin email.
Poate fi transmis un sumar cu plățile la firmă prin SMS.
Transmite automat la firmă un email cu lista obligațiilor și / sau un SMS
cu plățile după ce declarațiile au fost transmise conform vectorului.

Integrare SPV
-

Preț licență: 9 Lei / lună
pentru un certificat digital.
Comandă online.
Plată online cu cardul sau
prin transfer bancar.
Valabilă pe toată perioada
certificatului digital.
Fără abonament.
Fără birocrație.
Totul online.

VOLT SRL este o companie privată
și nu este afiliată sau asociată cu
ANAF sau cu furnizorii de
semnătură electronică.
Informațiile prezentate în acest
document sunt valabile la data
tipăririi. Pentru actualizări de
ultim moment, vă invităm să
vizitați site-ul nostru.
Document actualizat în
15.12.2018

Descarcă pe PC documentele pentru toate firmele înregistrate în SPV.
Transmite solicitări către SPV pentru mai multe firme simultan.
Pot fi transmise documentele la firmă prin email.
Transmite automat la firmă prin email documentele descărcate din SPV.
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1 Selectează declarațiile din listă
Sunt calculate automat obligațiile și sumele

2 Generează toate cele 4 OP-uri
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