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Fişă client - Cerere ofertă preţ
1. Denumire client: ........................................................................................................
2. Forma juridică client:
a. societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S.)
b. persoană fizică autorizată (P.F.A.)
c. (profesie exercitată) .............................................................................................
3. Obiectul principal de activitate: .............................................................................
a. Alte domenii de activitate
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
b. Există activitate de producţie
c. Domeniul de activitate:
- prestări servicii
- producţie
- import – export
- comerţ cu amănuntul
- comerţ cu ridicata

DA

/ NU

4. C.I.F. societate ..........................................................................
5. Piaţa pe care acţionaţi:
a. Innternă
b. U.E.
c. internaţională (în afara U.E.)
6. Societatea face:
- achiziţii intracomunitare
- importuri
- livrări intracomunitare
- exporturi
7. Numarul lunar aproximativ de:
- documente primite (facturi/bonuri/chitanţe)
- documente emise (facturi/bonuri/chitanţe)

......................
......................

8. Numărul de angajaţi ......................
9. Pătitor de TVA:

TRIMESTRIAL
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/ LUNAR

/ NU
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10. Plătitor de accize?

DA

/ NU

11. Societatea face parte dintr-un grup?

DA

/ NU

12. Societatea este acţionar / asociat la o altă
societate comercială?

DA

/ NU

13. Societatea are asociaţi / acţionari alte societăţi comerciale?

DA

/ NU

14. Societatea a beneficiat de credite nerambursabile
ce sunt încă în urmărire?

DA

/ NU

15. Societatea are credite în derulare?

DA

/ NU

16. Societatea are leasing-uri în derulare?

DA

/ NU

17. Câte puncte de lucru are societatea

......................

18. Există salariaţi şi în alte localităţi decât cea în care
este sediul firmei?

DA

/ NU

19. Societatea este supusă auditului financiar?

DA

/ NU

20. Societatea este în cursul controlului fiscal sau
a solicitat control fiscal?

DA

/ NU

21. Contabilitatea a fost ţinută până în momentul de faţă:
a. de un contabil angajat cu C.I.M.
b. societate de contabilitate prin contract de prestări servicii

DA
DA

/ NU
/ NU

22. Servicii solicitate:
a. evidenţă contabilă
b. servicii salarizare

DA
DA

/ NU
/ NU

23. Telefon ............................................., E-mail .............................................................
Persoană de contact .................................................................................................
Funcţia în cadrul societăţii .......................................................................................
Dată ............................
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Semnatură ...............................................
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