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Recomandări HAMOR Soft pentru
case de marcat cu jurnal electronic 2018
Aparate de marcat electronice fiscale (AMEF):
 Case de marcat staţionare/fixe
 Conectate la un calculator
Să nu luaţi decizia doar în functie de preţ!
Alegeţi casa de marcat astfel, încât să corespundă numărului de bonuri zilnice.
Altfel, riscaţi să aveţi ulterior costuri mult mai mari, decât aţi economisit la achiziţie.
Volum în funcţie de număr bonuri:
o mic (30 bonuri/zi) - case de marcat
o mediu (300 bonuri/zi) - case de marcat
o mare (1000 bonuri/zi) - imprimante fiscale
Interfeţe necesare:
- reţea (LAN), port COM sau USB - pentru legătura cu calculatorul
- eventual Bluetooth pentru legătura fără fir cu tableta/laptop
- modem de comunicaţie GSM/GPRS încorporat
- (micro) SD Card pentru Jurnalul electronic (in format xml)
Paşi în achiziţionarea şi utilizarea caselor de marcat:
1. alegerea furnizorului casei de marcat (în general trebuie să fie şi cel care va exexuta şi
service-ul)
Lista AMEF avizate si distribuitorii pentru fiecare AMEF (24.05.2018) se găseşte aici:
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/autorizatii/ListaDistribAutoriz29052018.pdf
2. Atenţie: comandaţi din timp (cât mai repede) noile case de marcat, pentru că termenele de
aşteptare sunt mari!
3. pregătirea documentelor pentru obţinerea numărului unic de identificare
4. fiscalizarea casei de marcat şi conectarea la PC
5. declararea la ANAF in termen de 24 de ore de la fiscalizare
Sunt obligatorii:
- Contract de service cu o unitate acreditată MF
- Contract de livrare consumabile pentru AMEF
Termene de implementare a noilor case de marcat:
- pentru contribuabilii mijlocii/mari: 1 septembrie 2018
- pentru contribuabilii mici:
1 noiembrie 2018
Lista contribuabililor mari-mijlocii se poate consulta aici
Informaţie utilă:
Nedotarea la termen cu noile case de marcat va intra la Legea Prevenirii (proiect)
Mai multe informaţii puteţi afla la:
http://www.patronatcasedemarcat.ro/comunicate/nedotarea-cu-noile-casede-marcat-intra-la-legea-prevenirii/

Recomandări HAMOR Soft pentru tipuri de AMEF, compatibile cu hMARFA:
Marca Datecs
- Casa de marcat DP25
https://www.datecs.ro/casa-de-marcat-datecs-dp25.html
preţ aprox: 1000 lei cu TVA
- Casa de marcat DP150
https://www.datecs.ro/casa-de-marcat-datecs-dp25.html
preţ aprox: 900 lei cu TVA
- Imprimanta fiscală FP700
https://www.datecs.ro/imprimanta-fiscala-datecs-fp700.html
preţ aprox: 1800 lei cu TVA
Toate acestea funcţionează cu driverul FiscalWire
https://fiscalwire.ro/
preţ varianta Basic: 119 lei cu TVA
preţ varianta Pro: 229 lei cu TVA (recomandăm această variantă, pentru că extrage
din echipamentul fiscal fisierele xml pt. ANAF)
licenţa se poate comanda de către distribuitorii casei de marcat
Documentaţia la zi a programului FiscalWire se gaseste aici
Distribuitori DATECS în zonă:
 ELCATE SRL Brasov
http://www.elcate.ro/
 Best Birotica SRL Sf.Gheorghe http://www.onlinecasedemarcat.ro/

Mărcile din gama Tremol
- Casa de marcat Tremol M20
https://valmed.ro/tremol-m20/
- Casa de marcat Activa Galaxy
https://giptronic.ro/case-de-marcat/265-activa-galaxy.html
- Casa de marcat Excel Master
http://www.excelcomp.ro/excel-m.htm
preţ aprox: 1000 lei cu TVA
driver fprwin (nerezident) sau ZFPR server (rezident)
Distribuitori în zonă:
 VALK SRL Sf.Gheorghe http://www.valk.ro/

Marca Succes M7
Casa de marcat Incotex Succes M7
https://www.fiscalonline.ro/produs/casa-de-marcat-incotex-succes-m7-cu-jurnal-electronic

Urmează upgrade hMARFA 8.AC, cu noutăţile:
 driver MFPRIN (fprintwin) îmbunătăţit pentru compatibilitate cu Fiscalwire,
care este o extindere a driverelor fprintwin, selltext sau datprint
pentru marca Datecs
 driver MFPRWI (fprwin) îmbunătăţit pentru noua variantă de fprwin
pentru casele de marcat gama Tremol
 driver MZFPR (ZekaFiscalPrinterRezident) pentru noua variantă de fprwin rezident
pentru casele de marcat gama Tremol
 driver nou MSUCCE pentru driverul SuccesDrv pentru marca Succes
 posibilitate discont valoric, în afară de cel procentual, pentru implementarea
reducerilor de tip card fidelitate sau avans
 posibilitatea încasării facturilor cu bon fiscal

