
1. Care este strategia mea de 
abordare a modificarii cotei TVA?
2.  Cat de tare va fi afectata 
operational afacerea mea?

3. Cum voi proceda concret pentru 
punerea in practica a modificarilor 
necesare?
4. Ce masuri concrete iau chiar 
acum?

Doresc o abordare 

diferentiata pe categorii 

de produse?

Ce putem face cu resurse 

proprii si pentru ce activi- 

tati depindem de altii?

Care este durata maxima 

permisa de oprire a 

sistemului informatic?

Cat de mare estimez ca 

va fi impactul operational 

in compania mea?

Care este termenul pana la 

care vreau ca planul nostru 

de actiuni sa fie elaborat?

Afla daca afacerea ta este pregatita 

1.

Afla daca afacerea ta este pregatita 
pentru reducerea de TVA, 

parcurgand urmatoarele intrebari

CHECKLIST

Cum se va reflecta modifi- 

carea cotei de TVA in preturi?

Exista produse la care 

este indicat sa pastram 

pretul actual?

Cate puncte de factu-

rare am si cine raspunde 

de actualizarile softului?

2.

Cine actualizeaza cota 

de TVA de 20%? Cine ac- 

tualizeaza preturile?

Cate case de marcat am, 

cine se va ocupa de 

actualizari?

Folosesc un soft de retail 

integrat cu aplicatia de 

gestiune? Cine se ocupa?

Magazinul online este 

integrat cu aplicatia de 

gestiune? Este necesara 

actualizarea preturilor ?

Utilizez EDI pentru 

transmiterea comenzilor

si facturilor pe relatia cu 

marile lanturi de retail?

Oamenii de vanzari 

folosesc o aplicatie SFA? 

Cine va raspunde de 

actualizari?

Estimez perioada de timp 

necesara pentru actualizarea 

tuturor acestor componente?

3.

Ce activitati planific inainte 

de ziua Z ? Cine se ocupa de 

planificarea acestora?

Cu ce ma ajuta furnizorul 

aplicatiei ERP, a softului de 

gestiune?

Cine din echipa mea 

intelege foarte bine toate 

implicatiile si poate 

raspunde intern?

4.

Catre ce colegi si sefi de 

departamente voi trimite 

chiar acum acest pdf 

pentru a convoca o sedinta 

de analiza pe subiect?

Cine va raspunde de 

implementarea acestuia?

Transart a pregatit atat kituri noi care integreaza o parte din pasii necesari a fi operati in modulele de gestiune si contabilitate, 
precum si o lista cu instructiuni detaliate, de urmat pentru clientii sai, aflati in mentenanta.


