HAMOR Soft SRL

actualizat la 30.01.17

Proiect de upgradeuri - închidere an 2016 şi început an 2017

Vă informăm asupra lucrărilor lansate/programate pentru începutul anului 2017.
Data lansării va fi actualizată în funcţie de publicarea legislaţiei, a programelor de
declaraţii, precum şi a măsurilor economice introduse de noul guvern!
1. hMARFA: Evidenţa TVA în 2017
Codul fiscal (Legea 277/15) prevede scăderea cotei standard la 19% începând cu anul 2017.
OUG 84/16 introduce şi regimul special pentru agricultori.
Upgradeul poate fi utilizat pentru:
 pregătirea şi trecerea automatizată la noile cote şi preţuri
 pregătirea evidenţei achiziţiilor de la agricultorii care aplică regimul special
(deocamdată nu există norme de aplicare)
Data lansării: 19.12.2016
Vezi prezentarea …
2. hSALAR-1: Calcul salarii în 2017 şi D205 pe 2016
 mai multe prevederi ale Codului fiscal intră în vigoare din 2017 la calculul
contribuţiilor, de exemplu plafonarea bazei de calcul CASS, precum şi calculul CASS şi
asupra unor alte categorii de venituri
 D205 pentru 2016 nu mai conţine salariile, însă este necesară pt. alte venituri
 COR actualizat conform ultimei versiuni Revisal
 adeverinţe, situaţii noi/actualizate
Data lansării: 27.01.2017
Vezi prezentarea ...
3. hSALAR-2: D112, ajustări ianuarie-februarie
 D112 pe 2017 – nu există nici sub formă de proiect
 Legea bugetului nu a fost adoptată, unele constante nu pot fi definitivate
Data lansării: în câteva zile după programul de verificare D112
Utilizatorul va putea actualiza hSALAR prin update gratuit!

4. hMARFA: Declaraţii
 D300 - model adaptat la noua cotă şi alte modificări, există proiect de Ordin
 D390 - va fi modificat, există proiect de Ordin
 D394:- se declară toate livrările către persoane fizice
- cota standard se modifică
- trebuie adaptate listele la noile cote
- se va introduce probabil regimul special pentru agricultori
- adaptare la noile validări pentru 2017
- nu s-a pubicat nici proiectul de modificare
 D392A/B - suspendate până la sfârşitul lui 2019
 Evidenţă creanţe/datorii – încă nu sunt norme de aplicare, se va elabora o situaţie
în Excel pentru evidenţă
 Eliberare numerar pe bază de card – încă nu sunt norme de aplicare
Data probabilă a lansării: începutul lunii februarie, după publicarea programelor de
verificare
5. hBILANT: Situaţii financiare pe anul 2016
 D101 pe 2016 a fost publicată în MO 950/16. Există şi program de verificare.
 D101 pe 2017 – ar trebui depus pe ianuarie, până la 25.02.17 de către cei care sunt
obligaţi să treacă la impozit microîntreprinderi. Nu există un model valabil pe 2017
 situaţii financiare pe 2016 - există numai proiect de Ordin
Data probabilă a lansării: - în câteva zile de la publicarea programului de verificare pentru
microentităţi şi entităţi mici, până la sfârşitul lui februarie pentru entităţi mijlocii şi mari
6. hIMOB
 Din ianuarie modificaţi constanta TVA-COTA adăugând un rând nou:
2017.01
2018.01
19.00
 Actualizaţi la ultima versiune V6.1A

