HAMOR Soft SRL 11.01.16, actualizat în 01.03.16

Proiect de upgradeuri - închidere an 2015 şi început an 2016
Vă informăm asupra lucrărilor lansate/programate pentru începutul anului 2016. Data
lansării va fi actualizată în funcţie de publicarea legislaţiei şi a programelor de declaraţii:
1. hMARFA: Evidenţa TVA în 2016 şi noutăţi tehnice
Noul Cod fiscal (Legea 277/15) introduce scăderea cotei standard, precum şi modificarea
cotei reduse pentru unele articole. Upgradeul poate fi utilizat pentru:
 pregătirea şi trecerea automatizată la noile cote şi preţuri
 aplicarea numeroaselor soluţii tehnice noi.
Data lansării: 11.12.2015
Vezi prezentarea …
2. hSALAR: Calcul salarii în 2016 şi D205 pe 2015
 s-au elaborat noi formulare pentru calculului impozitului în 2016 (declaraţie salariat,
adeverinţă salariat, declaraţie întreţinut, declaraţie colaborator). Solicitaţi declaraţii
noi pentru deduceri de la salariaţi. Acum ambii părinţi cu copii minori au dreptul la
deducere.
 sunt mai multe modificări la calcul impozit la salariaţi, calcul impozit şi contribuţii pt.
diverse categorii de personal
 în O. 43/8/16 a apărut o nouă adeverinţă pt. acordarea concediului medical
 D112 a fost adaptată la noile validări
 D205 s-a publicat în MO 925/15, sunt câteva modificări, se poate depune
Data lansării: 26.01.2016
Vezi prezentarea … şi preţurile
3. hMARFA: Jurnale şi decont TVA, alte declaraţii
 După upgradeul la V8.6 jurnalele TVA nu se listează corect dacă există şi cota de 5%.
De aceea, jurnalele TVA sunt reproiectate în hMARFT în format mai convenabil, cu
detaliere pe cote.
 D300 – publicat în MO 93/16, sunt mai multe modificări
 D390 – publicat în MO 94/16, nu sunt modificări de conţinut
 D392A/B - publicat în MO 78/16, nu sunt modificări de conţinut
 D394 - pe primele 2 luni se depune de plătitori lunari în vechiul format. Ar trebui să
se modifice lista şi codul unor cereale cu taxare inversă – vezi HG 1/16, pct.109 (7),
s-a actualizat numai Softul A (manual), care nu verifică aceste coduri. Recomandăm
să aşteptaţi actualizarea programului de validare dacă există taxare inversă.

 Recomandări de pregătire pentru noul model al D394:
o utilizarea sistematică a seriilor de numere la facturi, cu respectarea pct.A24. din
Ordinul 2634/15 privind documentele financiar-contabile (decizie numire
responsabil cu numerotarea, reguli proprii de atribuire a numerelor)
o evidenţa distinctă a bonurilor fiscale care au înscris CIF partener cu ajutorul caselor
de marcat - recomandăm Opţiunea ferestre touch şi operare case de marcat - vezi
prezentarea…
o recomandăm pe cât posibil să utilizaţi NIRI cu rânduri, o serie de achiziţii vor fi
declarate pe grupe de activităţi/mărfuri după o listă încă nepublicată
o utilizarea codurilor la documente furnizor livrate cu upgrade-ul.
Etapele lansării:
- 11.02.2016 - prima lansare.
Beneficiarii trebuie să descarce update-ul pentru completarea D300 şi ultimele corecţii de
la adresa http://hamor.ro/update/. (ANAF a publicat ulterior structura declaraţiei).
Cu tasta F7 puteţi vizualiza Versiunea bazei de date instalată pentru hMARFT:
- dacă este: 4.30B-4.30B6 -> trebuie descărcat şi rulat update-ul
- dacă este: 4.30B7
-> upgradeul instalat conţine şi ultimul update
- 16.02.2016 - upgradeul include deja şi noile validări pentru D300, dar update-ul conţine şi
câteva corecţii ulterioare.
Vezi prezentarea … şi preţurile
4. hBILANT: Situaţii financiare pe anul 2015
 D101 pe 2015 a fost publicată în MO 905/15, are şi program de validare
 modelul situaţiilor financiare – publicat în MO 81/16, pentru 3 tipuri de societăţi:
a) micro
- st.10,20,30,40
b) mici şi mijlocii - st.10,20 (mai largă decât la a),30,40, note explicative
c) mari - st.10 (mai largă decat la a) sau b), 20, 30, 40, note explicative
modificarea capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie
Data lansării:
- 22.02.16 pentru grupele a), b) de mai sus
Vezi prezentarea … şi preţurile
- 08.03.16 pentru grupa c)

5. hIMOB: Iniţializare an 2016
 Registrul de evidenţă TVA se modifică:
o cota taxei deduse devine 20% sau 5% la unele clădiri
o trebuie urmărite toate imobilizările neamortizate, chiar şi cele cu durata
< 5 ani
 Se introduce listarea documentelor în format Office
 Devine posibilă trecerea la metoda costului
Data probabilă a lansării: 04.03.2016
6. hMARFA: Declaraţia 394 pentru 2016
Se poate depune provizoriu în formatul din 2015, dar numai pt. primele 2 luni din 2016.
Plătitorii lunari o vor depune în noul format şi pentru aceste luni.
D394 – publicată în MO 11/16 - conţine foarte multe informaţii noi, de exemplu:
o tranzacţii defalcate pe 3 cote TVA,
o dacă firma/partenerul aplică/nu aplică TVA la încasare,
o tranzacţii pe grupe de mărfuri pentru care se aplică taxare inversă
o încasări cu bonuri fiscale, bonuri care conţin CIF partener, din activităţi
exceptate de la utilizarea caselor de marcat
o tranzacţii cu parteneri interni, externi, neînregistraţi în scopuri de TVA
o nr. facturi, baza de calcul, TVA pe cote
o achiziţii cu borderou de achiziţie, carnet comercializare produse sector agricol
o intervale serie şi număr facturi emise, stornate, anulate, autofacturi etc.
o achiziţiile de la neplătitori de TVA se vor detalia după natura lor!
Data probabilă a lansării: ????? – în funcţie de publicarea structurii de către ANAF

