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I. PROCEDURA DE INSTALARE A PROGRAMULUI
1.1 Configuratia minima necesara
 Pentru Server :
o

minim Procesor Intel I3, I5,I7,RAM 4-8 GB,HDD 500 GB ,conexiune
interrnet

o

Sistem de operare Windows Server 2003,2008, etc

o

Licenta Server SQL 2008,2016 etc , pentru varianta ContartSQL
Entreprise sau SQL Express pentru varianta Business

o

Spatiu necesar la instalarea aplicatiei 2 Gb.Spatiul necesar ulterior este in
functie de firmele la care se pastreaza evidenta .

o

Programul lucreaza cu baze de date SQL 2008 R2 (minim) sau versiuni mai
noi.

o

La instalarea programului ContArtSQL se vor instala si programele
adiacente necesare pentru functionare.

o

ContArtSQL este compatibil cu sistemele de operare pe 32 de biti cat si cu
cele pe 64 de biti.

 Pentru statii de lucru
o

Procesor min Core2Duo, RAM 4GB, HDD250GB,conexiune retea si/sau
internet pentru conectarea la distant

o

Sistem de operare Windows XP,Windows 7,Windows 10

1.2 Instalarea
Kitul de instalare contine urmatoarele programe:
 ContArtSQL
 MS SQL 2008R2 Express sau MS SQL 2016 Full
 Microsoft .NET Framework 4.0 Extended
 PowerShell ( pentru versiunile Windows 7 sau ulterioare nu mai este necesar)
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Observatii!!


Daca aveti preinstalate aplicatiile .NET Framework si SQL 2008R2( sau variante ulterioare ) in
procesul de instalare va trece peste instalarea acestor programe si se va copia pe calculatorul
Dvs doar programul ContArtSQL care se va lansa automat la final. In aceasta situatie va trebui
sa introduceti parametrii de conectare la serverul SQL preinstalat.



Daca in decursul procesului de instalare se va instala si serverul SQL, programul se va conecta
la server fara a mai cere autentificare.



Instalarea serverului SQL se va face in decursul instalarii doar cu acordul Dvs.

 In cazul in care instalati o statie de lucru nu este necesar sa instalati si SQL.
 Pe calculatorul considerat server de date nu este necesar sa aveti instalat programul
ContArtSQL

1.3 Accesul si autentificarea in program
Odata instalat programul , la prima lansare va apare pe ecran urmatoarea fereastra :

Licenta afisata este legata de calculatorul dvs si este unica . Aceasta trebuie comunicata la secretariatul
SC ArtSoft SRL pentru a obtine o cheie de activare care va fi introdusa mai jos. In cazul in care se doreste
doar o evaluare a produsului se poate tasta pe " Varianta Demo" si se va permite intrarea in program
pentu a i se verifica toate functionalitatile.
Logarea pentru prima data in program se face cu utilizator : admin si parola : ArtSoft12#$ .

Se va intra astfel cu drepturi de administrator urmând a se configura ulterior drepturile şi nivelele de
acces .
Dacă se introduc datele de identificare eronat de trei ori utilizatorul se blochează urmand sa fie deblocat
de catre administrator . În caz contrar se permite accesul în secvenţa urmatoare, cea a selectării firmei în
care se va lucra.
ContArtSQL
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ContArtSQL permite evidenţa contabilă la un numar de firme depinzând de tipul licenţei achiziţionate.
În principiu numărul de firme este limitat de capacitatea harddiscului de pe serverul de date alocat
programului.

II. INTRODUCERE IN UTILIZAREA PROGRAMULUI CONTARTSQL
2.2 Inceperea lucrului in program
Odată ce autentificarea utilizatorului este facută va apare ecranul :

In imaginea de mai sus exista deja doua firme introduse dar butoanele de mai jos arata ca se pot
face operatiile de introducere, modificare sau stergere a unei firme in mod simplu si intuitiv .
Primul pas in lucrul cu aplicatia ContArtSQL va fi stabilirea datelor initiale ale fimei pentru care se face
evidenta contabila .Acest lucru se poate face prin butonul <Modificare> inainte de selectarea firmei ceea
ce va duce la aparitia ecranului :
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Imediat se va trece la selectarea perioadei de lucru ( luna si anul ) :
Se observă că sunt active doar anii şi lunile pe care s-a lucrat. Dacă se doreste intrarea într-o lună nouă (
întotdeauna în ordine ) se actionează butonul
necesar un click de mouse pe ultima lună pe care s-a lucrat.

Pentru a avea acces la acest buton este

ContArtSQL vă permite sa lucraţi concomitent pe mai multe luni
fară a închide luna precedentă. Trecând din luna precedentă în luna curentă
nu este necesar să se realizeze nici un calcul pentru preluarea soldurilor în
afara calculului balanţei contabile.
Totuşi, în conformitate cu cerinţele Legii Contabilităţii, se pot valida
datele astfel ca pe perioadele validate nu se mai pot modifica, introduce
sau şterge date. Ele pot fi doar vizualizate, listate.
Validarea ( arhivarea ) datelor va fi tratată într-un paragraf ulterior.

ContArtSQL

Pag. 7

Odata fiind stabiliti acesti parametrii de lucru se va afisa ecranul principal al aplicatiei :

Schimbarea perioadei de lucru sau
schimbarea firmei se poate face in orice
moment din acest ecran . In partea
superioara aveti disponibile butoanele :
Schimbare luna de lucru
Schimbare firma
In ecranul principal se mai observa ca se afiseaza numele de statie dar si numele calculatorului care este
declarat drept server de date . In aceasta situatie cele doua coincid . In stanga jos aveti afisat si numele
utilizatorului logat .
Orice operatie ce se fa face in aceasta aplicatie se va pastra intr-un fisier jurnal ( log) ce poate fi consultat
de catre administrator .
In partea stanga sus aveti disponibil un buton :
ecran cu informatii :

ContArtSQL
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Tot aici se mai gasesc 2 butoane prin care se permite accesul
specialistilor nostrii in calculatorul dvs pentru interventia si
rezolvarea unor probleme ce pot apare in functionarea
programului .
Este vorba de programul ammyadmin si teamviewer .
Operatorul din fata calculatorului va comunica specialistului
nostru Id si parola pentru a va putea asista online.

In partea stanga a aecranului princip[al se observa meniul aplicatie , meniu ce sugereaza si modulele
existente in aplicatie.
Mai jos se poate observa meniul in forma expandata . printr-un simplu click de mouse operatorul va avea
acces in modulul asociat meniului .

Este de mentionat aici ca exista doua nivele de utilizatori : administrator si utilizator . Utilizatorul
administrator are acces la toate modulele aplicatiei , pe cand utilizatorul are drepturi numai pe modulele
predefinite de administrator .
ContArtSQL
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Administarea utilizatorilor se face numai de catre utilizatorul admin prin intermediul meniului
<Drepturi utilizatori> .

In acest modul se pot adauga , modifica si sterge utilizatori dar se pot tododata aloca anumite drepturi de
lucru cu aplicatia .
Cand introducem o parola pentru un utilizator trebuie sa tinem cont de cateva reguli de securitate
 Orice parola trebuie sa aibe minim 8 caractere
 trebuie sa contina cel putin: o litera mica ,o majuscula , o cifra si un caracter special
 perioada minima de valabilitate 1 zi si perioada maxima 30 zile ( dupa 30 zile se va crea o noua
parola)
 nu se poate folosi o parola care a mai fost folosita intre ultimele 12
Adaugarea unui utilizator se va face completand formularul :
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Nivelul de drepturi se selecteaza dintr-o lista disponibila creata anterior de catre administrator in
meniul : <Nivele si drepturi de acces> .

In ecranul de mai sus se observa ca avem 4 nivele de acces cu nume stabilite de administrator .
Utilizatorul 3 “Productie” are dreptul sa foloseasca meniurile :
<Stocuri > cu cateva submeniuri stabilite la configurarea nivelului respectiv.
Atunci cand se va loga in aplicatie un utilizator care are alocat dreptul 2 “ Productie” el va vedea
si va avea acces numai la modulele prestabilite
Astfel se poate define un nivel care nu are acces decat la completarea registrului de casa , altul
numai pentru operarea mijloacelor fixe , pe fiecare nivel putand exista mai multi utilizatori .
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Adaugarea unui nou nivel se face prin intermediul butonului [Adaugare] si are ca efect aparitia
formularului:

Alocarea drepturilor este foarte sugestiva si dupa cum se vede in exemplul anterior s-a creat un
nivel care permite unui utilizator asociat sa lucreze doar cu Operatiunile de trezorerie .

2.3 Inregistrarea datelor iniţiale
Introducerea datelor de pornire cuprinde etapele :











Crearea firmei şi introducerea datelor de identificare a firmei ( poate fi realizată pentru o
firma chiar la prima intrare în program )
Initializarea balanţei contabile .
Crearea si configurarea gestiunilor.
Iniţializarea soldurilor la Casa, Banca
Iniţializare formulă K pentru descarcarea de gestiune la magazine
Iniţializarea stocurilor în gestiunile la care se ţine stoc (marfuri, materiale, obiecte de
inventar, mijloce fixe, etc.)
Iniţializarea stocurilor iniţiale cu gestiune valorică
Iniţializarea soldurilor iniţiale la parteneri ( furnizori, clienţi )
Iniţializarea avansurilor spre decontare şi a altor conturi la care se ţine evidenţa analitică )
Alte iniţializări.
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2.3.1 Iniţializarea balanţei contabile
Să presupunem că am introdus o firma pentru prima dată în program. Pentru a putea
introduce documentele primare şi a obţine notele contabile necesare este necesar ca anumiţi
parametrii să fie configuraţi conform activităţii firmei respective .
Deoarece toate documentele sunt “legate” de conturile contabile primul lucru care trebuie făcut
este configurarea balanţei contabile. Se va intra asadar în meniul Balanta contabila şi se va afişa
urmatorul ecran

După cum se observă sunt afişate conturile “standard”. Se pot adăuga apoi modifica
conturile analitice în funcţie de necesităţile activităţii specifice firmei respective.
ContArtSQL
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La apăsarea acestui buton se deschide fereastra de mai jos si se pot seta caracteristicile
fiecărui cont în parte.
Coloana “sintetic” va fi completata cu sinteticul conturilor analitice .

Prin acţionarea butonului Adăugare se va afişa un ecran ca cel de mai sus. În acesta se
pot introduce conturile noi eventual analitice ale unor conturi existente.
În câmpul “Simbol Cont” se pot introduce maximum 15 caractere alfanumerice.
Analiticele pot fi introduse oricum cu menţiunea că trebuie declarat că acest cont nou introdus
este analitic. Dacă se alege optiune “Da” se va afişa un tabel din care se va alege sinteticul.
Dacă opţiunea “Cont furnizor/client”, este setata în “Da”, în orice document unde apare
contul respectiv se va cere partenerul. Implicit la conturile 401, 411 acesată opţiune este setată la
valoarea “Da”.
Opţiunea “Cont avans “ va fi activată numai dacă opţiunea antrerioară este “Da” şi arată
că acest cont este unul de avans, de ex. 409.1, 409.2, 418.1, etc.

Secvenţa are urmatoarea semnificatie :
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Dacă s-a ales opţiunea “Da” la contul respectiv i se pot ataşa analitice suplimentare care nu apar
neapărat în balanţa contabilă. De exemplu dacă s-a ales contul 542 cu situaţie analitică, de câte
ori e va face o operaţie contabilă ce implică acest cont se va cere analiticul adică numele
angajatului caruia i se acordă sau care restituie un avans.
În cazul în care evidenţa se ţine în valută se alege opţiunea corespunzatoare.
Atenţie !!! Nu alegeţi opţiunea Permite situaţie analitică “Da” la conturile de
parteneri. Conturile la care s-a selectat această opţiune vor apare în meniul principal la “Situatii
analitice“. Se recomandă utilizarea acestei optiuni la conturile 542, 462, 461, 451, 446 sau
altele de acest tip.
După cum s-a observat în fereastra din care se aleg conturile contabile există posibilitatea
de a sterge sau modifica un cont din balanţă. Aceste lucruri sunt premise evident şi pe parcursul
desfasurarii activităţii nu numai la iniţierea firmei.
Odată ce conturile contabile din balanţă corespund cu activitatea firmei eventual cu ceea
ce s-a moştenit din alte programe, se poate trece la introducerea soldurilor de început.
Dacă se începe lucrul la 1 Iauarie este suficient să se introducă soldurile iniţiale. Dacă
însă momentul de start este altă lună din an, se impune introducerea şi a totalurilor sume din
balanţa lunii precedente. Aceste lucruri se realizează prin acţionarea butoanelor

sau

.

Un click pe oricare din acestea are ca efect deschiderea unui tabel cu conturile,
denumirea conturilor şi soldurile iniţiale / totalurile precedente.Operatorul se va pozitiona pe
contul dorit si cu un Enter va deschide un alt ecran (figura de mai jos) în care se vor introduce
soldurile .
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La iesirea din acest ecran, în partea de jos a ecranului iniţial sunt afişate totalurile pe
debit şi pe credit, putându-se urmări corectitudinea înregistărilor.

2.3.2 Crearea gestiunilor

In cadrul acestui program o gestiune poate fi de tipul Depozit ( la care evidenta se tine la pretul
de furnizor fara TVA) sau de tip Magazin ( Vanzare cu amanuntul –evidenta se tine la pretul de
vanzare inclusiv TVA )
O gestiune poate fi cu evidenta cantitativ valorica (la care se tine stoc ,de ex.
Depozite,Materiale,Materii
prime,Obiecte de inventar,Mijloace
fixe etc.) sau cu evidenta valorica (
la care nu se tine stoc – magazine cu
amanuntul ,situatia unor evidente
tinute de contabili autorizati la mai
multe firme etc).
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Se va afişa ecranul de selectare / modificare / adăugare / ştergere gestiuni afişat mai jos.
Se observă că este necesar a se completa pentru fiecare gestiune contul de gestiune (Un singur
cont pe gestiune), precum şi conturile necesare generării notei contabile (de aprovizionare,
transfer, vânzare din gestiune etc.).
În modul “Modificare“ este posibil şi stabilirea Comisiei de recepţie pe fiecare gestiune
(Ceea ce se afisează la subsolul Nir-ului). Acest lucru este posibil prin acţionarea_butonului

Atentie! Nu se poate şterge o gestiune pe care se află documente introduse. Întâi se sterg
documentele care intră sau ies din gestiunea respectivă.

2.3.3. Initializarea conturilor de trezorerie. Definirea registrului de casa şi a
bancilor.
Înainte de a lucra în Registrul de casă sau în bănci este necesar să se iniţialize conturile
de trezorerie respective. Este posibil ca dumneavoastră să fi iniţializat în balanţă aceste
conturi, dar aici se initializează din punct de vedere al documentelor primare. Programul
ContArt permite evidenţierea documentelor primare independent de balanţa contabilă sau
sincronizat cu aceasta.
Se intră din meniul principal în
operaţiuni de trezorerie

Configurare program -> Date firma-> Conturi

cu dublu click se intră în ecranul:
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Aici se definesc (se iniţializează) conturile de trezorerie cum ar fi Casa, Băncile în lei şi valută.
Totodată la 1 Ianuarie se pot prelua toate conturile de trezorerie (dacă acestea există).

La conturile 5314, 5124 se evidenţiază în paralel operaţiunile atât în lei cât şi în valută.

2.3.4 Initializarea formulei pentru coeficientul K (descarcarea de gestiune).
Pentru societăţile care au în domeniul de activitate şi comerţul cu amanuntul, programul
ContArt realizează nota contabilă de descarcare de gestiune în mod automat pe toate gestiunile
de tip magazin.
Pentru realizarea acestui lucru trebuie în prealabil definită formula de calcul al coeficientului
K. Se intra în Configurare program -> Date firmă -> Formula de descarcare gestiune.
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2.3.5 Initializarea stocurilor în gestiunile la care se ţine stoc (mărfuri,
materiale, obiecte de inventar, mijloce fixe, etc.)
Se selectează din meniul arbore Documente primare -> Stocuri –> Stocuri iniţiale : se vor
afişa toate gestiunile cu evidenţa cantitativ valorică şi după selectarea uneia din ele se va afişa
ecranul :

În acest tabel se vor adăuga element cu element toate componentele stocului. În partea de
jos a ecranului se găsesc butoanele “clasice” Adăugare, Modificare, Ştergere. Pentru adăugare se
va intra în ecranul :
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La poziţia Preţ depozit se introduce preţul de furnizor iar la Preţ vânzare se introduce
preţul de vânzare fară TVA pentru depozite de tip en-gros sau preţul de vânzare inclusiv TVA
pentru magazine ce practică vânzarea cu amănuntul.

2.3.6 Initializarea stocurilor iniţiale cu gestiune valorică
Se selectează Raport de gestiune din meniul arbore din partea dreaptă a ecranului

Se va selecta gestiunea valorică la care se introduce soldul.
Se observă că înainte de iniţializare Soldul iniţial este 0.
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Se face click butonul Sold la data: …….. şi se va introduce soldul iniţial valoric.

Atentie ! Data care este afişată pe butonul Soldul la data …este data primei iniţializări a
firmei sau o dată de start care va fi setată după cum se va arăta în cele ce urmează.
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2.3.7 Initializarea soldurilor iniţiale la parteneri (furnizori, clienti)
Se selecteaza din meniu Documente primare -> Situaţii furnizori-clienti -> Solduri
initiale:
În această secţiune se vor introduce atât
soldurile la clienti (4111, 419, etc.) cât şi soldurile
la furnizori (401, 4091, 4092, 404).

Se va afişa ecranul :

Selectarea contului se face cu ajutorul listei derulante Cont partener.
Butonul Adaugare Facturi/Avize va permite adăugarea facturilor sau avizelor
neachitate la furnizori (401, 404) sau facturilor / avizelor neâncasate de la clienţi la data de
început şi are ca efect afişarea ecranului de mai jos.
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Prin butonul Adaugare avans se vor introduce avansurile de la clienţi sau la furnizori
existente la data de start a programului.

Ulterior soldurile la clienţi/furnizori pe diferite conturi vor pute fi vizualizate ca rezultat
al diverselor operaţii de introducere a facturilor emise/primite, a compensărilor sau a
operaţiunilor prin casă / bancă.

2.3.8 Initializarea avansurilor spre decontare şi a altor conturi (la care se ţine
evidenţa analitică)
Reamintim ca in initializarea balantei contabile , la proprietatile contului exista si optiunea
“Permite situatie analitica” . Daca aceasta optiune este bifata cu ‘Da’ , aceste conturi vor putea fi
initializate aici .
Se selecteaza , din meniul principal ,
<Documente primare >,<Situatii
analitice > :
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Prin butoanele associate se introduce soldul initial pe fiecare component a contului 542:

2.3.9 Alte initializari
Se selectează Configurare program -> Configurări diverse click pe aceasta optiune are ca
efect desfasurarea unui alt meniu care contine optiunile:

Configurări globale, Configurări facturi, Date de pornire.
ContArtSQL
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Ramura Configurări globale conţine opţiuni privind funcţionarea programului ce se
aplică la documentele primare. Aceste opţiuni sunt:
Calcule fară zecimale dacă este setată în “Da”, în toate claculele din documente
primare, valorile, TVA – ul, discount-urile se rotunjesc. Această opţiune se aplică constant
înainte de 1 Iulie 2005.
Evidenţa pe centre de profit Dacă este setata în “Da” această opţiune permite evidenţa
pe centre de profit. Toate cheltuielile vor fi repartizate pe aceste centre şi se vor aloca conturi
pentru contabilitatea de gestiune internă CGI.
Bonuri consum pe comenzi Implicit această opţiune are valoarea “Nu”. În aceas- tă
situaţie Bonurile de consum se introduc scăzând manual din stoc materia primă nece- sară. În
cazul selectării valorii “Da”, se va cere la fiecare bon de consum şi comandă lan- sată şi
neânchisă. Aceast lucru permite ulterior obţinerea diverselor situaţii pe comenzi.
Tip casă de marcat fiscală. În cazul societăţilor care au conectată casa de marcat fiscală
la calculator, pentru gestiunile de tip magazine cu amănuntul, aici se selectează tipul de Casă de
marcat. Transmiterea datelor către aceasta este diferită în funcţie de modelul Casei de Marcat.
Dacă dispunem de un model ce nu există în listă, apelaţi la SC ARTSOFT.
Tip preluare bon magazin. La magazinele cu vânzare cu amănuntul, vânzarea se face
cantitativ valoric. În timpul unei zile se pot aduna sute de bonuri de casă. Această opţiune
permite alegerea între a transmite în Registrul de casă bon cu bon sau un centralizator zilnic.
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Preluări avize în jurnalul de cumpărări. Implicit avizele (408) nu apar în Jurnalul de
cumpărări.
Gestiuni pe centre de profit. Dacă opţiunea este setată în “Da”, de câte ori este apelată
o gestiune se va cere întâi centrul de profit din care face parte gestiunea respectivă. Această
opţiune poate fi folosită şi în cazul organizării contabilităţii pe puncte de lucru.

Nota vânzări card. Se iniţializează nota contabilă pentru cazul în care încasarea în
magazine se face cu carduri bancare.

!!! Gestiuni ???????????

Nota vânzări tichete valorice. Ca şi în cazul anterior se stabileşte nota pentru vânzarea
din magazine pe bonuri valorice
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Cont diferenţe aprovizionare. La introducerea facturilor de aprovizionare, datorită
rotunjirilor facute de furnizor, mai ales pe facturile întocmite manual, pot apare diferenţe între
totalul facturii şi suma preţului înmulţit cu cantitatea fiecărui produs. Analog pot apare diferenţe
la calculul TVA ului. Deoarece, conform legii, în jurnalul de cumpărări trebuie introdus TVA şi
valoare totală din factură, programul ContArt permite forţarea acestor valori indiferent de
valoarea rezultată prin calcul. Aceste dierenţe trebuiesc contabilizate. Prin această opţiune se
alege contul unde se introduc aceste diferenţe .

Cont diferente facturi emise. Similar cu cazul precedent .

Tip discount acordat. Se alege modalitatea discountului calculat pe fiecare din
produsele din factura emisă.
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Activare preţ furnizor vânzare. La facturile emise cantitativ valoric, se permite
introducerea preţului de achiziţie (de depozit). Aceasta pentru situaţiile în care nu s-au introdus
produsele înainte de a se efectua vanzarea.

Ramura Configurari facturi se refera la setari privind facturile intrate si facturile iesite
din firma .

 Achitare facturi emise. Implicit are valoarea “Nu”. Dacă se setează valoarea “Da”, în
urma introducerii unei facturi emise, valoarea totală va fi propusă a fi achitată prin Casă. Se
recomandă pentru cazurile în care majoritatea facturilor emise sunt achitate pe loc.
 Achitare facturi primite. Implicit are valoarea “Nu”. Dacă se setează valoarea “Da”, în
urma introducerii unei facturi de aprovizionare, valoarea totală va fi propusă a fi achitată prin
Casă. Se recomandă pentru cazurile în care majoritatea facturilor primite sunt achitate cu
numerar şi au chitanţa ataşată.
In situatia in care unele facturi se vor achita la termen ,se scrie 0 peste valoarea propusa .


Numere facturi emise In situatia in care la compartimentul desfacere exista mai mlte
calculatoare de pe care se factureaza este mai comod ca sa se incrementeze numarul e
factura automat . Acest lucru este posibil daca fiecarui calculator i se aloca o gama de
numere de facturi fiscale.
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Ag.com pe facturi emise Daca programul este instalat la o societate de distributie ,est
necesar ca fiecarei facturi emise sa i se asocieze un agent commercial . Acest lucru permite
ulterior realizarea unor rapoarte pe agenti , de ex sit pe agenti a facturilor emise si neancasate .
Ramura Date de pornire .

Implicit data de la care se calculeaza toate situaţiile este data de întâi a lunii de start (
stabilită la inţializrea firmei ). Dacă din diverse motive se doreste schimbarea vreunei date de
pornire se accesează acest meniu. Asemenea situaţii se pot întâlni atunci când s-a început cu
introducerea notelor contabile şi abia cateva luni mai târziu interesează şi evidenţierea
documentelor primare, sau, s-a lucrat de la început pe doumente primare şi balanţă dar mijloacele
fixe (amortizarea) nu au fost evidenţiate decat cu câteva luni întarziere .

 Setari diverse
Ultima parte a configurarilor este formata din partea de mai jos a meniului :

Completare conturi gestiuni
Uneori, din considerente de organizarea a activităţii, se pot schimba conturile alo-cate
gestiunilor. Dacă s-au introdus deja documente pe gestiunea respectivă şi urmează să se
introducă în continuare (pe alte conturi de gestiune) vor apare erori în nota contabilă şi în
centralizatoare. Pentru a evita acest lucru se acţionează această opţiune şi toate documentele
introduse se vor completa cu conturile nou alocate pentru aceasta gestiune.
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Cai catre alte programe
ContArt permite schimbarea de date cu alte aplicatii. În versiunea actuală poate
comunica cu produsul SalArt – program de salarii şi evidenţă personal. Prin această optiune se
stabileşte calea unde este instalată aplicaţia cu care va comunica ContArt.

Validare date
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Cu ajutorul acestui formular se selectează datele care se validează (atenţie!! datele odată
validate nu mai pot suferi modificări).

2.4 Inregistrarea tranzacţiilor curente
În paragrafele anterioare s-a văzut cum se introduce o noua societate în vederea evidenţei
precum şi cum se iniţializează soldurile
iniţiale.
Presupunând că ne-am obişnuit cu
machetele de introducere a datelor vom
trece la lucrul efectiv cu documente. În
această secţiune se vor introduce tot ce
înseamnă documente primare conform
figurii alăturate:

2.4.1 Cumpărări
Prin acest modul se vor introduce toate achiziţiile societăţii: intrări în gestiuni, achiziţii de
servicii, intrari din vama, etc.
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Modulul are trei sectiuni:
Cumpărări cantitativ-valoric prin care se vor introduce toate intrările prin
factura/aviz/borderou în gestiunile cu evidenţă cantitativ valorică. De exemplu intrările în
depozite, gestiuni de materii prime, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe sau chiar
magazine la care se urmăreşte o evidenţă pe produs. Dacă pe aceeaşi factură există şi intrări de
tip servicii ele pot fi introduse evidenţiindu-se pe conturile corespunzatoare.
Se va arăta în urmatorul exemplu cum se realizează o intrare pe bază de factură de la un
furnizor. Prin această factură se cumpară 3 produse care intra în depozit, un produs care intră
direct în magazine, şi furnizorul a facturat şi servicii de transport.
Ecranul de introducere a facturilor cantitative este:
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Semnificatia butoanelor este:
Adăugare document de intrare. În programul ContWin introducerea unui document de
intrare se face în trei etape:

1.

Introducerea antetului

Se observa că în partea de jos a ecranului pot fi bifate mai multe optiuni:
a) Factură în valută: Factura este exprimată în valută – se va ţine fişa furnizorului şi în
valută (se va achita în lei) nu este cazul facturilor externe – import;
b) Factură discount dacă este bifată această opţiune, se va intra într-un ecran special (se
va face o nota contabila specifica discount-ului)
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c) Taxare inversă. Bifarea acestei opţiuni are ca efect urmatoarele:
1. Factura respectivă va apare în jurnalul de cumpărări aşa cum este introdusă;
2. În jurnalul de vânzări va apare o inregistrare ce contine doar TVA – ul facturii de
cumpărare. Conform legii , TVA se echilibrează la vânzări cu cel de la cumparari, pentru aceasta
factură.
3. În fişa furnizorului se va înregistra doar valoarea fara TVA.
d) Factura retur. În cazul unei facturi de retur trebuie să se specifice ce factură se va
stinge prin factura de retur astfel încât vechea factură să nu mai apară în sold. Se va afişa un
ecran cu facturile neachitate de la acest furnizor:

Ca urmare pe antetul facturii de retur va apare specificatia “ Factura de retur la factura
….” :
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e) Garantie de buna executie se va face nota contabila confor legislatie in cazul garantiilor de
buna executie
f) TVA la incasare
g) Furnizorul aplica TVA la incasare (CIF-ul se regaseste in Registrul ANAF)

2.

Introducerea conţinutului facturii
Dupa introducerea antetului se actioneaza

butonul :

Ca urmare este afisat ecranul:

După cum se observă în acest ecran se pot introduce atât intrări în gestiune
cât şi intrări de servicii (Cheltuieli firma)
In cazul in care
furnizor se actioneaza

.

pe o factura se stinge un avans platit anterior unui
butonul

Intrare in gestiune are ca efect aparitia ecranului :

ContArtSQL

Pag. 35

Se selecteaza proodusul ( daca mai exista in nomenclator) si se selecteaza cu Enter ; daca este
unul nou se tasteaza noua denumire.Daca acesta nu se gaseste in stoc va apare ecranul :

Introducerea unui produs nou are ca efect aparitia ecranului
:

Pretul de lista este un pre la care se vor face oferte , dar poate fi si pretul de furnizor .

Indiferent daca am selectat produsul deja existent din lista sau l-am creat in ecranul ce
urmeaza se vor introduce datele de pe factura :
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Dupa introducerea acestor date operatorul ramane intr-o bucla putand astfel sa introduca mai
multe pozitii dintr-o factura .Daca ,de exemplu ,
pe aceeasi factura
este facturat si un serviciu se actioneaza butonul
:

Prin actionarea acestuia se va introduce orice cheltuiala de tipul 605,628,624,604 etc:
Un nomenclator al acestor cheltuieli va fi afisat in el operatorul putand adauga orice tip de
cheltuiala ( valorica):

Evident ca dupa selectare ( Enter sau dublu click stanga ) se va putea introduce valoare
precum si taxa TVA asociata cheltuielii respective:
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Dupa introducerea intregii componenta a facturii ecranul va arata astfel:

Aici se verifica taca toate elementele sunt introduse ,se sterg cele in plus iar cand totul este
OK se actioneaza butonul
etapa a introducerii facturii:

sau se actioneaza tasta Esc.Ca urmare se ajunge la ultima

3. Introducerea(confirmarea) totalului facturii.
Odata incheiata introducerea facturii , programul face calculele ( pret x cantitate,TVA)
afisand aceste in ecranul de mai jos. Daca exista trecut discount la sfarsitul facturii, el va
fi trecut in caseta corespunzatoare ,operatorul introducand si contul contabil
corespunzator.Acesta este necesar pentru a se obtine nota contabila corespunzatoare.
ContArtSQL

Pag. 38

Operatorul are obligatia de a verifica TVA-ul din factura si totalul inclusiv TVA. Acestea
vor fi afisate in Jurnalul de cumparari chiar daca difera de totalul calculate.In cazul in
care apar diferente ele vor fi evidentiate intr-un cont separat (Cel care a fost stability in
configurari generale ) .Se observa ca TVA –ul total este evidentiat implicit in contul
4426.
Sunt cazuri (cum ar fi cumpararea in rate ) in care nu toata valoarea TVA –ului se
evidentiaza in 4426 , o parte trecand in 4428.In aceste cazuri operatorul nu are altceva de
facut decat sa introduca valoarea corespunzatoare contului 4426,restul trecand automat in
4428.
Ulterior printr-o nota contabila , la plata ratei,se va efectua operatia 4426 = 4428
Daca factura tocmai introdusa este achitata prin banca sau casa ,valoarea achitata se va
introduce in caseta Achitat selectand modalitatea de plata si numarul documentului .
Aceste operatii (de plata ) vor fi transmise automat in modulele corespunzatoare ( CASA
SAU BANCA )
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Atentie ! La introducerea casei sau a bancii sa nu se repete operatiile care le-ati introdus
automat .

In acelasi ecran se poate introduce scadenta facturii ( lucru ce va fi folosit ulterior la situatiile
scadentare )

Asadar am introdus complet o factura .Ea nu poate fi stearsa cu butonul

decat daca se sterge si intregul continut al facturii .

Prin

se poate modifica antetul unei facturi deja introdusa .

Sa revenim la ecranul in care se introduce facturile de aprovizionare .
Se observa o coloana Nir generat completata cu Da sau Nu .

Da inseamna ca s-a actionat butonul
.

si facturii i s–au alocat numere de NIR

Nu inseamna ca factura abia a fost introdusa sau s-a actionat butonul.

Atentie ! Unei facturi i se pot aloca mai multe NIR-uri in functie de gestiunile in c-are s-au
facut intrari .

Butonul
ContArtSQL
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gestiune .Actionarea acestui buton are ca effect afisarea ferestrei de dialog pentru alegerea
gestiunii urmata de afisarea NIR –urilor din gestiunea selectata:

Evident de aici se poate tipari orice NIR .Selectarea modelului de tiparire se face automat in
functie de tipul de gestiune pe care s-a facut NIR-ul ( depozit sau magazin ) .

Actionarea
din centralizatorele de aprovizionare :
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Oricare ar fi centralizatorul ales se vor afisa ecranele:

Se pot deci lista doar documentele introduse cantitativ , valoric sau toate . In acelasi timp se pot
face diverse centralizatoare pe anumite perioade de timp ( din luna selectata). Implicit se va
propune listarea documentelor intregii luni .
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Ecranul “Setari listare “ va apare la orice incercare de listare . Se observa ca pot fi
selectate atat formatul paginii cat si orientarea . Operatorul poate pastra setarile implicite ( ele au
fost alese pentru o listare optima )

Dupa cum ne amintim de la inceputul acestui capitol ,un alt mod de introducere al
aprovizionarii este cel de tip intrari valorice . Operatiunile de introducere a facturii in cele trei
faze: antet ,continut si total factura sunt aproape identice cu cele de la intrarile cantitativ
valorice.Singura diferenta este la continutul facturii.
Acest mod de introducere se recomanda in cazul facturilor de cheltuieli dar poate fi folosit si la
introducerea actelor unei firme de catre contabilii autorizati in scopul de a obtine notele
contabile , jurnalele etc.
El va arata in
urmator:

stilul

Oricum pe orice
factura
de
cheltuieli(valorice )
pot introduce si intrari
cantitativ valorice .

se

Intrari vama
Modulul de fata a fost creat pentru cazul importurilor de marfuri – materiale .In esenta
este tot un tip de aprovizionare dar se va tine cont de cursurile valutare , taxe si comisioane
vamale eventual de transportul extern.
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Toate aceste cheltuieli afecteaza costul marfurilor/materialelor importate si acest lucru va
fi aratat in cele ce urmeaza .
Adaugarea unei facturi externe ( DVI ) va fi facuta ca mai jos introducandu-se obligatoriu
moneda precum si cursul valutar din momentul importului .

Se observa ca la adaugarea fiecarei pozitii de pe factura se vo evidentia pretul.cursul
valutar precum si valorile din DVI ale taxelor . Codurile 010,090 sunt cle de pe declaratia vamala
.
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Dupa introducerea tuturor pozitiilor de pe o DVI se va iesi cu Esc si se va afisa ecranul
urmator de centralizare a facturii . Se observa ca se poate introduce si facturia de transport
extern ( valorile tranportului se vor rasfrange asupra preturilor de intrare a marfurilor intrate )
Evident factura de transport poate fi de la alt furnizor decat furnizorul de marfa .

La final se va afisa un ecran centralizator al declaratiei vamale de import introduse :
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Daca se intra pe continutul facturii introduse se observa in partea de jos un buton “ Calcul
pret “
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. Prin intermediul acestuia se poate evidential modul cum este afectat pretul produselor
importate de taxe,comisioane vamale si de transport .

Factura de transport
In multe situatii un transportator efectueaza un serviciu pentru un numar de produse ce
fac obiectul mai multor declaratii vamale . Acest meniu se utilizeaza in aceste situatii .
Initial se introduce factura de transport ,

apoi se asociaza mai multor facturi de transport :
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Jurnalul de cumparari
Jurnalul de cumparari cel conform normelor legale in vigoare , poate fi listat atat lunar
cat si cumulat pe mai multe luni :

Evident raportarile au la baza inceputul anului ( sau data de
daca difera de 1 Ianuarie )

inceput

Din anumite considerente( de evidenta zilnica, de ex. ) se
opta pentru un raport cu subtotal pe data .

poate
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2.4.2.Vanzari

Modulul de vanzari cuprinde ,la fel ca si cel de cumparari , vanzari cantitativ valorice precum si
vanzari valorice dar si cateva cazuri specifice :

Iesirile cantitativ valorice se recomanda la vanzarile din depozite la care gestiunea este
evidentiata pe produse iar iesirile valorice la vanzarile de servicii sau chiar la vanzarile din
gestiuni la care nu se doreste o evidenta cantitativa.
Vanzari cantitativ-valorice
Ecranul de vanzari este reprezentat mai jos:
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Butoanele au semnificatia de acum cunoscuta dar se va detalia deoarece operarea se va face in
mod diferit fata de cumparare.O factura odata introdusa poate fi listata pe formulare tipizate
conform normelor legale in vigoare adica programul poate sa Factureze.

Adaugare
Adaugarea unei facturi se va face dupa aceeasi logica de la aprovizionare: introducere
antet,continut urmat de total factura .
Odata actionat butonul de adaugare se vor putea introduce datele din antetul facturii: numar
factura,data,client,cont client ,cod fiscal :
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Ca si la cumparari , o factura poate fi de discount, de retur sau de tip “taxare inverse” .
Conform legislatiei , comercializarea lemnului , a terenurilor si a deseurilor se supun “taxarii
inverse “ . In cazul vanzarii acestor articole , in jurnalul de vanzari factura va fi afisata complet
iar in jurnalul de cumparari va apare o pozitie ce contine doar TVA –ul din factura de vanzare .
In fisa clientului se va inregistra ca obligatie de plata valoarea fara TVA a facturii .

Dupa introducerea antetului acesta apare afisat in tabela de facturi iar cu Enter sau prin butonul
Continut se intra in continutul facturii unde se pot introduce atat pozitii cantitative cat si servicii
prestate catre client :
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Actionarea butonului Iesiri din gestiune are ca effect afisarea ecranului de selectare a gestiunii
din care se face vanzarea ,apoi , dupa selectare afisarea stocului de produse:
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Pozitionarea cursorului pe un anume produs urmata de Enter ( sau click pe putonul Select) are ca
rezultat aparitia unui alt ecran in care sunt afisate toate caracteristicile produsului si in care se vor
introduce cantitatea ,pretul de vanzare eventual discountul pe produs :

Daca se doreste introducerea unui serviciu (de ex transport,instalare etc) se va actiona butonul
Venituri firma :
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Incheirea facturii si verificarea totalurilor se realizeaza cu butonul Iesire su cu tasta Esc.
Analog cu situatia de la intrari se vor completa datele acolo unde e cazul.Daca de ex se introduce
in program facturi emise scrise manual pot apare diferente privind TVA si valoarea totala.
Diferentele se vor evidentia intr-un cont la alegerea operatorului.
O factura introdusa poate fi incasata ( fiind prezent documentul de incasare) caz in care in caseta
Incasat se va introduce valoarea incasata( poate fi o parte din valoarea totala a facturii)

2.4.3 Operatiuni de trezorerie
In cadrul programului ContArt operatiuni de trezorerie inseamna toate operatiunile de tip CASABANCA.
In ecranul care apare dupa ce se intra in meniul Documente Primare – Operatiuni de trezorerie se
pot adauga oricate Banci,Case etc .
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Reamintim ca atat la introducere cat si prin intermediul butonului Modificare se poate modifica
soldul initial al fiecarui cont precum si data de cand se incepe calculul .

Dupa ce s-a selectat “o banca” sau “o casa” prin Enter sau prin butonul Select se va afisa
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Dupa cum se observa este reprezentat registrul de CASA pe o zi .Sus avem soldul initial,in
dreapta data pentru care sunt afisate inregistrarile in CASA.Butoanele ziua urmatoare ,ziua
anterioara si butonul de derulare de langa data permite navigarea in diferite date ale registrului
de CASA.

Analizand butoanele din partea de jos a ecranului se va observa ca ele reprezinta principalele
optiuni :

Adaugare permite adaugarea unor operatii simple de tipul 401=5311,421=5311,5311=581 sau
altfel spus operatii care nu implica TVA .
Actionarea acestui buton are ca efect aparitia ecranului :
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Se observa aparitia unui alt buton Selectare Operatie .Acesta permite adaugarea, respectiv
selectarea operatiei ce se va introduce in Casa:
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In acesta figura se observa cateva operatii posibile.Acestea se pot configura si adauga dupa
necesitatile operatorului. De ex. Actionand butonul de Adugare se va puatea adauga o operatie
:

Se observa ca s-a pozitionat contul 5311 pe credit , operatia reprezentand o plata .In cazul in care
operatia dorita exista deja ( De ex. Plata furnizori ) cand cursorul este pozitionat pe ea cu ajutorul
tastei Enter operatia va putea fi selectata .
Daca s-a selectat o operatie care are in componenta un cont de partener ( 401,411,409,418, etc)configurate in balata contabila drept conturi de partener se va cere operatorului selectarea unui
partener . ContArt analizeaza daca acest partener are in sold facturi neachitate sau dupa caz
facturi neincasate si afiseaza ecranul urmator:
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Operatorul va selecta facturile din tabloul din partea stanga ,mutandu-le in cel din dreapta pana
cand facturile platite insumeaza exact suma care este trecuta pe chitanta .
Se poate selecta si doar o fractiune dintr-o factura:

Se observa ca se vor achita : factura 3589925 integral, din factura 3591159 doar 761000
astfel incat suma achitata va fi 3000000 lei .
Butonul Monetar permite adaugarea vanzarilor cu amanuntul intr-o gestiune de tip
magazine.Se va evidential si TVA –ul corespunzator printr-o nota generate automat de forma:
5311=707 si 5311=4427.In acelasi tim se va cere operatorului selectarea gestiunii ,obtinandu-se
raportul de gestiune corespunzator .
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Butonul Venituri cu TVA permite adaugarea in casa a unor cheltuieli inregistrate prin
document de tipul bon fiscal sau bon comanda-chitanta.Nota contabila asociata va fi de ex :
5311=704 si 5311=4427

Butonul Cheltuieli cu TVA permite adaugarea unor cheltuieli directe cum ar fi bonuri de
benzina ,rechizite s.a care nu dorim sa fie evidentiate in balanta de furnizori – 401. Unii
contabili evita sa foloseasca aceasta facilitate lucrand prin intrari valorice in gestiune si
facand plata furnizorului respectiv prin casa .
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Se va observa ca in registrul de casa, in cazul chelt. cu TVA,veniturilor cu TVA cat si in
cazul monetarelor , vor fi afisate 2 randuri unul pt baza si unul pt.TVA. La listare va apare o
singura inregistrare dupa cum e si firesc.
Pe ecranul Registrului de Casa sau al unei banci selectate se mai observa existenta unui
buton
Actionarea acestuia duce la aparitia unui meniu :

Centralizare conturi permite o centralizare atat a incasarilor cat si a veniturilor cu
subtotal pe conturi .
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Registru zilnic afiseaza registrul de casa conform normelor in vigoare.Se poate lista atat
registrul din ziua curenta ( care este selectata) cat si pentru un grup de zile .

Borderou incasari face un centralizator al monetarelor pentru gestiunile de tip magazine
cu amanuntul .
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Observatie : Modul de introducere al datelor pentru o banca este acelasi ca si la Registrul
de Casa mai sus prezentat.

2.4.4 Raportul de gestiune
Raportul de gestiune se poate obtine ( ca un rezultat al datelor introduse) pentru gestiunile de tip
magazin la care evidenta se tina la pretul de vanzare-inclusiv TVA ( pretul cu amanuntul ).
Evident, dupa accesarea meniului Raport de Gestiune din ramura Documente primare a
meniului arbore se va cere utilizatorului sa selecteze o anumita gestiune.

Dupa selectarea corecta a gestiunii si alegerea datei pentru care se doreste listarea Raportului de
Gestiune se va afisa:
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Din analiza acestui ecran se observa ca avem afisata gestiunea,soldul initial al zilei ,toate
tranzactiile zilei precum si soldul final al acesteia. In orice moment,la fel ca si la Registrul de
Casa se poate alege o alta zi pentru vizualizare. Acest lucru e posibil prin actionarea butoanelor
Zi anterioara,Zi urmatoare sau butonul combo din dreptul datei.
Important !
Se observa ca acolo unde este scris numele gestiunii este un buton .Actionarea acestuia permite
schimbarea gestiunii fara a se iesi din modulul respective.
La fel ,luand ca exemplu cazul de
,butonul
permite
modificarea
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soldului initial al raportului de gestiune ( daca e cazul).De obicei el este acela de la data
initializarii programului.

S-a observat deja ca butonul
de gestiune pe ziua si gestiunea

permite listarea la imprimanta a raportului
selectata:

Se observa ca ,in exemplul ales, atat in intrari cat si in iesiri se regasesc si transferuri intre alte
gestiuni ale firmei si gestiunea aleasa .Despre modul cum se opereaza aceste transferuri intr-un
paragraf ulterior .
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Butonul
zile a situatie gestiunii selectate:

este cel care permite listarea unui centralizator pe

2.4.5 Situatii parteneri.

S-a vazut mai sus cum se initializeaza diferitele solduri si cum se introduce documentele primare
de la furnizori sau clienti.
Programul ContArt permite utiliztorului in orice moment sa vizualizeze sau sa listeze
diferite situatii privind partenerii.Astfel poate fi obtinuta instantaneu o fisa de client/furnizor,o
situatie de facturi neincasate/neachitate , o balanta lunara sau anuala de clienti sau furnizori
.Toate acestea dintr-un singur ecran , operatorul trebuind doar sa selecteze contul prin prisma
caruia doreste o anumita analiza.
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Selectand menul Solduri curente se va obtine ecranul :

Se observa in partea de sus butonul Cont partener. Implicit este selectata optiunea Toate adica
nu exista nici un filtru pe datele din tablou. Operatorul trebuie sa aleaga un cont, de ex 401 si va
obtine situatia furnizorilor la zi sau daca va alege 419 va obtine situatia avansurilor incasate de
la clienti .
In partea de jos a ecranului exita un buton Listari a carui actionare permite alegerea unuia din
rapoartele afisate mai jos:
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In continuare se vor analiza aceste rapoarte :
Situatie datorii-creante . Daca ,de ex s-a selectat contul 401 se va obtine situatia facturilor
neachitate la furnizori :
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2.4.6 Mijloace Fixe
Modulul de mijloace fixe este tratat ln meniul Documente primare>Stocuri>Mijloace
fixe
Pentru a putea calcula amortizarea mijloacelor fixe acestea trebuiesc intai date in
folosinta si lunar amortizarea se va calcula doar prin apasarea butonului de Calcul.
Mijloacele fixe vor fi data in folosinta din gestiunile in care au fost introduse initial prin
Cumparari cantitativ Valorice, loc de unde se va autocompleta valoarea de inventar a mijlocului
fix.
Atentie! Un mijloc fix poate fi dat in folosinta de mai multe ori, ceea ce este eronat. Numarul
unic va fi numarul de inventar care nu trebuie dublat si dupa care se va efectua inventarierea
anuala.
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DAREA IN FOLOSINTA A MIJLOACELOR FIXE
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Pentru darea in folosinta vor fi necesare urmatoarele date :
1. Codul de clasificare. Daca acesta nu este cunoscut , prin apasarea tastei Enter in campul
gol de langa “Cod de clasificare” se va deschide un tabel cu toate codurile de clasificare
cunoscute si durata de functionare legala cu limita minima si maxima , urmand ca
utilizatorul sa aleaga perioada dorita din plaja respectiva, deplasandu-se cu Enter prin
fiecare camp.
2. Numarul de inventar. Este cheie primare de verificare, pe langa denumire si trebuie
avut in vedere sa nu existe deja alt Mijloc Fix cu acelasi numar de inventar.
3. Centru de Profit. Dupa selectarea mijlocului fix din gestiune se va deschide tabela cu
“Centre de profit”. Prin adaugare sau selectarea unui centru de profit deja existent se va
evidentia locul unde va fi folosit respectivul mijloc fix. Ex: Sediu, santier, Punct de lucru
etc. .
4. Nota contabila amortizare. Este nota contabila care se va genera automat la inchiderea
lunara in Balanta. Va trebui introdusa de utilizator o singura data si va ramane valabila
prin calcul de la luna la luna. Ex :6811=2813
5. Documentul de intrare, nr. si data. Este tipul , numarul si data cu care a intrat in
gestiune respectivul mijloc fix. Daca tipul documentului nu exista in lista se va selecta
unul oarecare si dupa enter se va putea scrie orice altceva.Data documentului va fi data
propusa pentru inceperea calcului amortizarii, dara ca deasemenea poate fi modificata.
Programul propune data calculariiamortizarii cu luna urmatoare darii in folosinta dar
aceasta data poate fi deasemeni modificata cu data lunii in care se lucreaza.
6. Daca mijlocul fix a fost deja dat in folosinta si a fost calculata amortizare pana in luna de
referinta se va trece in campul valoare ramasa de amortizat suma ce nu a fost
amortizata pana la luna respectiva, programul calculand automat amortizarea lunara
aferenta perioadei de viata ramasa.
7. Daca se doreste selectarea unei persoane care raspunde de mijlocul fix mentionat
anterior, aceasta va fi introdusa initial in Modulul de Obiecte de Inventar >Dare in
folosinta > Gestionar cu adaugare Nume si Functie.
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Dupa completarea acestor date se va iesi din modulul de dare in folosinta si se va apasa
butonul de CALCUL care va efectua calculul pe toate mijlocele fixe in luna, cele deja existente
precum si cel nou introdus. Pentru verificare se va compara cu Centralizatorul mijloacelor fixe
de la LISTARI .

Dupa CALCUL in lista care era goala vor aparea toate mijloacele fixe date in folosinta.

Atentie! Nu toate mijloacece fixe din stoc (Documente primare>Stocuri>Balanta Stoc) pot fi
date in folosinta, ele putand sa ramana in stoc fara a fi folosite si fara sa genereze amortizare
daca nu participa la procesul de productie. De asemenea unele mijloace fixe care au fost date in
folosinta pot sa iasa din procesul de productie prin conservare sau vanzare. In astfel de cazuri se
va proceda, dupa caz, astfel :
1 Pentr Conservarea Mijloculiui fix> se va actiona butonul de Mijloc fix in conservare si se
va bifa situatia dorita > Se calculeaza Amortizare sau NU se calculeaza amortizare. Apoi se va
da din nou calcul mijloace fixe si se verifica cu centralizatorul din Listari. Repunerea in
functiune se va face similar la luna in care reintra in functiune, urmand a se relua calculul
amortizarii de la valoarea ramasa de amortizat.Se va observa ca randul pe care se afla respectivul
mijloc fix a fost colorat cu galben.
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2. In cazul in care un mijloc fix , din diferite motive, isi schimba denumirea in cursul lunii de
lucru, se va intra pe butonu l
, si la adaugare se va deschide un nou ecran unde se
selecteaza mijlocul fix iar in partea dreapta se va actiona butonul “Modifica denumire”

Pentru modificarea valorii mijlocului fix (care poate fi crestere sau scadere de valoare)
sau pentru modificarea duratei ramase de amortizat, cu recalcularea amortizarii lunare, se va
continua cu celelalte campuri asa cum sunt prezentate in imaginea urmatoare :
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In campul “Modificare valoare de inventar” se va trece diferenta de valoare (pozitiva sau
negativa) care se adauga valorii de inventar initiale, se va completa de catre utilizator contul (pe
creditul caruia va fi trecuta diferenta de valoare), iar in campul “Valoare reglare amortizare” va
fi trecuta diferenta de crestere lunara a amortizarii (aferenta duratei de viata ramase). Campul
“Numar luni de amortizare” poate schimba numarul de luni pe care le mai are de amortizat
respectivul mijloc fix. In cazul in care durata de viata nu va fi schimbata se va completa cu
numarul de luni de la “durata ramasa” in luna respectiva. Pentru verificare se va da calcul si se
va verifica modificarea la luna urmatoare tot prin calcul.
OBS. In luna respectiva va fi afisata aceiasi valoare de inventar initiala , modificarile si
calculul mijloacelor fixe efectuandu-se cu luna urmatoare.

3. Pentru scoaterea din functiune a mijloacerer fixe se va actiona butonul
si se vaadauga un proces verbal de casare.Programul va propune o nota contabila de stornare
amortizare calculata pana in momentul casarii si o valoare ramasa neamortizata care va fi trecuta
pe contul de cheltuiala de la Gestiuni>gestiunea aferenta mijlocului fix respectiv (in cazul de
fata contul 6583), cont ce poate fi insa modificat de utilizator.
Dupa calcul se observa ca mijlocul fix nu dispare din lista dar campul va fi colorat cu
albastru. Eliminarea din lista mijloacelor fixe se va efectua luna urmatoare tot prin calcul
mijloace fixe.
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In luna respectiva, prin generearea notei contabile se va conta scoaterea din folosinta
astfel:

Cu mentiunea ca in operatiunea
6811=2814 sunt insumate amortizarile
lunare minus valoarea déjà amortizata
pentru respectivul mijloc fix.
.

Atentie!! In cazul Vanzarii unui mijloc
fix >se va efectua aceasi operatiune de
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scoatere din evident dar se va tine cont si de stocul Gestiunii de MijloaceFixe ,astfel incat daca se
efectueaza vanzare CantitativValorica din stoc, aceastaoperatiune sa nu fie dublata si prin
generearea notei contabile la Vanzari.In acest caz facture va fi facuta CantitativValoric pe un
cont de venit iar scoaterea mijlocului fix din Stoc prin ReglariStoc>Iesiri din gestiune cu
bifareacasutei

pentru a nu dubla sumele .

Tot in modulul de mijloace fixe ,exista posibilitatea modificarii denumirii mijlocului fix

prin apasarea butonului

.

Prin Adaugare se selecteaza mijlocul fix si in spatial liber de jos se trece nouadenumire.
Daca se doreste evidentierea adresei unde se afla mijlocul fix se poate completa in campul
“Adresa”, astfel :

Prin butonul de Calcul mijlocul fix va avea noua denumire ,incepand cu luna curenta si
nu retroactiv.
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Butonul
va ajuta sa transferati un mijloc fix de la un gestionar la altul
precum si de la un punct de lucru la altul prin selectarea mijlocului fix si completarea campurilor
necesare , astfel :
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Obs. :Pentru adaugarea unei persoane noi care raspunde de mijloacele fixe se va
introduce initial in Modulul de Obiecte de Inventar >Dare in folosinta > Gestionar cu adaugare
Nume si Functie.Modificarile vor fi de asemeni evidentiate dupa Calculul lunar al mijloacelor
fixe.
In cazul unor reevaluari ale mijloacelor fixe, in plus sau in minus, determinate de rapoarte
de reevaluare se va actiona butonul :

In acest caz se va completa un proces verbal cu urmatoarele date :
1. Stornare amortizare, contul in care a fost inregistrata amortizarea
2. Contul prin care se creste sau scade valoarea mijlocului fix (105)
3. Valoarea (pozitiva sau negativa)cu care se modifica mijlocul fix >diferenta din
reevaloare.
Prin calcul se pot observa noile modificari (la mijloace fixe) iar prin generarea notei
contabile la mijloace fixe se va genera modificarea de valoare in balanta contabila.
Inregistrarile in balanta vor fi (pentru exemplul de fata):
6811=2133 storno amortizare si
2133=105
cresterea de valoare

Dupa
generarea
notei contabile nu mai pot
fi facute modificari in
modulul de mijloace fixe,
butonul
de
Calcul
devenind inactiv.Pentru
activare va trebui stearsa
nota contabila de la
balanta,operata
modificarea, dat calcul si
generata nota contabila.
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2.4.7 Obiecte de inventar
Pentru a putea inregistra corect obiectele de inventar cat si darea lor in folosinta trebuiesc
adaugate si configurate doua noi gestiuni.Prima gestiune va fi de tip „depozit” si va reprezenta soldul
contului 303 „Obiecte de inventar”. Contul de cheltuiala va fi 603 „Cheltuieli cu obiectele de inventar” cu
analitic distinct daca sunt mai multe puncte de lucru.Inregistrarea contabila va fi 303=401 cu valoarea
obiectelor de inventar fara TVA de la furnizor.Gestiunea va arata astfel :

Obiectele de inventar pot ramane in gestiunea de tip depozit timp nelimitat pana cand este
necesarea darea lor in folosinta , moment in care practic dispar din contabilitate valoarea lor fiind trecuta
pe cheltuiala cunform inregistrarii contabile > 603=303. Datorita faptului ca valoarea obiectelor de
inventar este de pana la 2500 lei si duratei lor de viata acestea insa trebuiesc inventariate si evidentiate in
contabilitate pana cand vor fi casate sau vandute.Prevederile legale stabilesc inregistrarea lor in conturi
extrabilantiere , noi propunand contul 8039 „Obiecte de inventar in folosinta”, acesta fiind si denumirea
cu care se va adauga a doua gestiune. Gestiunea obiectelor de inventar in folosinta va fi tot de tip depozit
si va avea la cont de cheltuiala tot un cont extrabilantier iar la venit un venit exceptional, astfel :
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In momentul in care avem aceste doua gestiuni putem inregistra achizitionarea si darea in
folosinta a obiectelor de inventar astfel :Achizitionarea obiectului de inventar , la cumparari cantitativ
valoric, intrare in gestiune
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Darea in folosinta a obiectului de inventar se va face din meniul stocuri>obiecte de inventar

Darea in folosinta se poate face doar pentru un singur obiect de inventar sau pentru toata
gestiunea , cu conditia ca acestea sa fie date in folosinta pe numele unei singure persoane si in acelasi loc
de folosinta, prin actionarea , dupa caz a butoanelor >

Inainte de a da in flosinta un obiect de inventar ar trebui sa cunoastem termenul de folosinta
(durata de viata propusa), locul unde va fi dat in folosinta (sediu, santier, punct de lucru) si numele
gestionarului care va raspunde de obiectul de inventar.Gestionarul poate fi adaugat cu butonul adauga si
se va completa numele si functia pentru a fi usor de identificat.
Dupa alegerea locului unde va fi folosit si a gestionarului se va selecta gestiunea de unde il vom da in
folosinta >”303 Obiecte de inventar in depozit”, se va alege dupa denumire obiectul dorit, iar in cazul in
care sunt mai multe obiecte cu aceiasi denumire si pret se va completa si numarul obiectelor de inventar
dorit de a fi scos din evidenta. Apoi se va selecta gestiunea de Obiecte de inventar in folosinta unde vom
regasi pana la casarea sau vanzare respectivele obiecte >
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Inregistrarile contabile vor fi urmatoarele:
603=303 si concomitent
8039=8035 cu valoarea de inventar a obiectului de inventar

De specificat ca gradul de folosire va fi 100% , acesta putand insa fi modificat in cazuri speciale
dar numai cu permisiunea SC Artsoft SRL.
Scoaterea Obiectelor de inventar din gestiunea 8039 se face fie prin bon de consum, in cazul in
care se caseaza , sau prin factura (mai rar) in cazul in care sunt vandute.
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Pe butonul de LISTARE pot fi tiparite urmatoarele situatii financiar contabile :

“Date in folosinta”va lista ce este dat in folosinta in luna respectiva cu toate datele necesare
identificarii , astfel :
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“Fisa de evidenta” va lista pentru fiecare gestionar ce are in gestiune , cu date de identificare
asupra datei primirii, restituirii (daca a fost cazul) si un total valoric.

Darea in flosinta globala se face asemanator cu diferenta ca in loc de a alege o singura denumire,
se poate bifa toata gestiunea sau se poate bifa unul cate unul obiectul de inventar prin marcarea casutei
din stanga ecranului, dupa cum se observa in poza de mai jos.
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In cazul in care obiectele de inventar, date in folosinta, trebuiesc scoase din evidenta se va
proceda la casarea obiectelor de inventar tot din modulul de STOCURI

Prin adaugarea se creeaza un proces verbal de casare, la care se completeaza numarul si data (data
trebuie sa fie in luna de lucru), se selecteaza gestionarul din evidenta caruia se caseaza obiectele de
inventar si astfel in tabelul de sub numele gestionarului vor aparea obiectele de inventar pe care la are in
evidenta respectiva persoana.

Selectarea sau deselectarea se face prin actionarea butoanelor :

finalizarea procesului verbal de casare efectuandu-se prin actionarea butonului Salvare.
Dupa iesire , in ecranul de „Casare obiecte de inventar” vor aparea atatea pozitii cate obiecte de
inventar au fost casate, listarea procesului verbal de casare se face prin actionare butonului >
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iar butonul

va lista un centralizator de casare obiecte de inventar.

In cazul in care gestionarul nu mai este in firma sau daca obiectele de inventar trec in evidenta
altui gestionar, se va intra tot in Documente primare >Stocuri>Mutare obiecte de inventar
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Prin adaugare, se va selecta automat gestiunea de obiecte de invetar in folosinta, se va alege
gestionarul care preda respectivul obiect, dupa care va fi afisat inventarul existent in evidenta respectivei
persoane astfel:

Se va completa numarul si data documentului, se va bifa in casuta din stanga randul care
corespunde obiectului ce va fi mutat, la „Persoana” se va selecta persoana in a carei evidenta va fi mutat
obiectul de inventar, centrul de cost (daca este cazul) si gestiunea aferenta centrului de cost. Dupa salvare
ecranul va afisa fiecare obiect de inventar mutat astfel :

Se observa in partea dreapta mentionata persoana de la care se preda si persoana care primeste
obiectul de inventar iar prin listare se va putea indosaria urmatoarea situatie :
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III. Studii de caz
3.1 Instructiuni de intocmire a declaratiei 394 versiunea 2012
Se deschide aplicatia ContWin. Se alege firma, se apasa butonul Modificare si se
completeaza toate campurile din formularul Date firma. Se salveaza datele prin actionarea
butonului OK modificare.

Se alege luna pentru care se realizeaza declaratia.
Din mediul din partea stanga se alege optiunea Documente
primare - Declaratie 394

Se deschide fereastra urmatoare:
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Formularul contine 2 sectiuni.
Sectiunea I contine trei tab-uri:
A.

Date de identificare ale persoanei inregistrate in scopuri de TVA

B.

Date de identificare ale reprezentantului legal

C.

Rezumat declaratie

Vizualizarea datelor continute se realizeaza prin click pe numele tab-ului.

ContArtSQL

Pag. 90

Sectiunea II contine trei tab-uri:
a. Livrari de bunuri / prestarilor de servicii
b. Achizitiilor de bunuri si servicii
c. Operatiuni cu taxare inversa pentru cereale si plante tehnice

In partea dreapta jos a fiecarei ferestre exista un filtru pe tip de operatiune:
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L – livrari bunuri
V - livrari bunuri pentru care se aplica taxare inversa
A – achizitii bunuri
C - achizitii bunuri pentru care se aplica taxare inversa

Pentru generarea declaratiei se apasa butonul Generare XML.
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Pe calculatorul pe care se realizeaza declaratia trebuie instalata aplicatia Java runtime
environment - necesar validarii declaratiei (in cazul in care generati deja declaratia D112 aveti aceasta
aplicatie instalata)

Dupa actionare butonului Generare XML se deschide urmatoarea fereastra:

In Contwin se creeaza automat un dosar d394. In interiorul acestuia se creeaza cate un
dosar pentru fiecare firma din program.
Pentru verificarea declaratiei si generarea fisierului PDF se apasa butonul Validare +
creare PDF.
Se alege tipul de Smart Card folosit (aladdin, athena, oberthur, gemalto, etc.) si se apasa
Validare + creare PDF semnat.
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Fisierele se gasesc in \ContWinSQL\d394\nume firma\2012\luna corespunzatoare realizarii
declaratiei.
In cazul in care exista erori la crearea declaratiei, in locatia specificata mai sus se gaseste
un fisier cu acelasi nume ca si declaratia dar cu extensia .err.txt.

3.2 Mod completare date in ContArtSQL incepand cu 2016 in vederea
completarii D394

Declaratia se completeaza si se depune de catre platitorii de TVA (cf.art.316 din Legea
227/2015 privind Codul Fiscal) pentru :
➔operatiuni impozabile in Romania (cf art.268 alin.(1)) si taxabile cu cota prevazuta de
lege efectuate pe teritoriul Romaniei. Declaratia se depune pentru :
➢facturi de livrari marfa/prestari servicii, inclusiv :
– facturi pentru care se aplica sistemul de "TVA la incasare"
– facturi de avans
– facturi cu mentiunea "Taxare inversa"
– facturi emise prin autofacturare
– facturi simplificate
➢valoarea totala a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate si bonurile
fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate (cf.art.319 alin.(12),
(13) si (21) din Codul Fiscal), indiferent daca au/nu au inscris codul de
inregistrare in scop TVA al beneficiarului.
➔achizitii de bunuri si servicii. Declaratia se depune pentru :
➢facturi de marfa/servicii achizitionate, inclusiv :
– facturi primite cu mentiunea "Taxare inversa"
– facturi primite cu mentiunea "TVA la incasare"
➢borderou de achizitii de bunuri
➢file din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru
achizitiile facute de la persoane fizice
➢facturi simplificate si bonuri fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi
simplificate (cf.art.319 alin.(12),(13) si (21) din Codul Fiscal), daca au inscris
codul de inregistrare in scop TVA al beneficiarului.
Se observa ca, spre deosebire de vechea declaratie 394, se preiau TOATE documentele care
inregistreaza operatiunile economice efectuate pe teritoriul ROMANIEI, indiferent daca
partenerul
este sau nu platitor de TVA, indiferent daca partenerul este sau nu din Romania.
Daca vechea declaratie nu se depunea daca nu existau operatiuni in perioada de raportare,
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prezenta declaratie se depune si daca persoana impozabila nu a desfasurat operatiuni in perioada
de
raportare (se bifeaza un anumit camp din declaratie)
COMPLETAREA DECLARATIEI
Declaratia 394 se compune din doua sectiuni : <<Sectiunea 1>> cuprinde date centralizate
referitoare la operatiunile inregistrate si <<Sectiunea 2>> care cuprinde valorile totale ale
documentelor inregistrate, intr-un format prestabilit.
SECTIUNEA 1
Cuprinde date referitoare la tipul platitorului (sistem normal TVA/ sistem TVA la incasare) si
perioada de raportare, inclusiv informare daca nu au existat documente de inregistrat.
Subsectiunea A : date de identificare firma
– cuprinde date de identificare ale persoanei inregistrate in scop TVA – datele se vor
prelua automat din program – de la datele firmei.
Subsectiunea B : date de identificare reprezentant legal
– cuprinde date de identificare ale reprezentantului fiscal-daca e cazul.
Subsectiunea C : platitori de TVA din Romania (<<parteneri cu RO>>)
– rezumat declaratie privind operatiunile desfasurate cu persoane impozabile din Romania
inregistrate in scop TVA. Se vor prelua facturile emise/facturile primite catre/de la
parteneri platitori de TVA (au RO setat in program la cod fiscal)
LIVRARI DE BUNURI/PRESTARI DE SERVICII (L) efectuate de catre platitor de TVA
care aplica sistem normal de TVA-preia din program facturile emise in Romania pe cantitativ si
pe
valoric si care au tip document <<Factura>>. Nu se preiau <<Facturi simplificate>>.
Se preiau si facturile emise care sunt inregistrate la <<Documente primare>>-<<Situatii
furnizori-clienti>>-<<Stingere avize>>-<<Clienti:4111-418>>
Daca firma aplica sistemul TVA la incasare nu se preia nici o factura emisa.
LIVRARI DE BUNURI/PRESTARI DE SERVICII (L) efectuate de catre platitor de TVA
care aplica sistem TVAla incasare -preia din program facturile emise in Romania pe cantitativ
si pe
valoric si care au tip document <<Factura>>. Nu se preiau <<Facturi simplificate>>.
Se preiau si facturile emise care sunt inregistrate la <<Documente primare>>-<<Situatii
furnizori-clienti>>-<<Stingere avize>>-<<Clienti:4111-418>>
Daca firma aplica sistemul normal de TVA nu se preia nici o factura emisa.
Defalcarea pe cote de TVA de la facturi emise cantitativ si valoric se face in functie de cota
de TVA selectata la introducerea facturii.
Defalcarea pe cote de TVA de la <<Stingere avize>> se face astfel :
– daca avizul a fost introdus pe cantitativ se preia cota de tva din nomenclator (deoarece in
aviz cota de tva a fost zero)
– daca avizul a fost introdus pe valoric se preia cota de tva din aviz.
Din punct de vedere al numarului de facturi emise aferente fiecateri cote de TVA, la fiecare
factura emisa se considera astfel :
– 1 daca baza aferenta procentului de TVA este cea mai mare din factura
– 0 in rest.
Exemplu :
Avem o factura emisa cu urmatoarele pozitii :
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1. 100 lei plus TVA 20%
2. 200 lei plus TVA 9
3. 50 lei plus TVA 5%
La cota de TVA 20% si 5% se considera 0 ca numar de facturi, iar la cota 9% se considera o
factura emisa.
Acest mod de completare a numarului de facturi este folosit la completarea declaratiei in
toate chenarele.
ACHIZITII DE BUNURI SI SERVICII (A) de la persoane impozabile care aplica sistem
normal de TVA – se preiau facturile primite de la furnizori din Romania inregistrate pe
cumparari
cantitativ si valoric si la care NU s-a bifat la factura ca partenerul aplica TVA la incasare.Bifa se
completeaza automat daca CIF-ul furnizorului se gaseste in Registru TVA la incasare.
Se preiau si facturile primite care sunt inregistrate la <<Documente primare>>-<<Situatii
furnizori-clienti>>-<<Stingere avize>>-<<Furnizori:408-401>> daca NU s-a bifat <<Furnizorul
aplica TVA la incasare>>
ACHIZITII DE BUNURI SI SERVICII (AI) de la persoane impozabile care aplica
sistemul de TVA la incasare– se preiau facturile primite de la furnizori din Romania inregistrate
pe
cumparari cantitativ si valoric si la care s-a bifat la factura ca partenerul aplica TVA la
incasare.Bifa
se completeaza automat daca CIF-ul furnizorului se gaseste in Registru TVA la incasare.
Se preiau si facturile primite care sunt inregistrate la <<Documente primare>>-<<Situatii
furnizori-clienti>>-<<Stingere avize>>-<<Furnizori:408-401>> daca s-a bifat <<Furnizorul
aplica
TVA la incasare>>
Este nevoie ca Registru ANAF sa fie actualizat cel putin o data pe luna, de preferat in prima
zi a lunii in care se incepe introducerea datelor. Intrarea / iesirea unui partener din sistem TVA la
incasare se actualizeaza de catre ANAF la sfarsitul lunii curente si starea partenerului ramane
valabila pana pe data de 01 a lunii viitoare.
Daca datele au fost introduse si nu s-a tinut cont de aceea bifa (Furnizorul aplica TVA la
incasare), se realizeaza <<Actualizare de pe site-ul ANAF>> si apoi <<Sincronizare facturiRegistru TVA la incasare>> din meniul <<Configurare program>>-<<Registru TVA la
incasare>>.
Prin aceasta operatiune se actualizeaza setarea facturilor primite ( Furnizorul aplica TVA la
incasare) in functie daca CIF-ul furnizorului se gaseste sau nu in Registru TVA la incasare.
Defalcarea pe cote de TVA la achizitii inregistrate prin facturi cantitativ si valoric se face in
functie de cota de TVA selectata la inregistrarea facturilor, iar la facturi prin stingere avize se
face
astfel :
– daca avizul a fost inregistrat la cantitativ se ia cota de TVA din nomenclator
– daca avizul a fost inregistrat la valoric se ia cota de TVA selectata la inregistrarea
avizului
LIVRARI DE BUNURI/PRESTARI DE SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE
APLICA TAXARE INVERSA(V) – preia facturile emise in Romania introduse in program
astfel :
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– vanzare cantitativ sau valoric la care s-a bifat Taxare inversa.
La aceste facturi nu se face repartizare pe cote de TVA deoarece nu se preia in declaratie
valoarea TVA.
ACHIZITII DE BUNURI SI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICA
TAXAREA INVERSA (C) preia :
– facturile primite pe cantitativ si valoric la care s-a bifat taxare inversa. La receptia cu
taxare inversa se specifica cota de TVA si se poate face defalcarea pe cote. Pentru
facturile introduse pe cantitativ, incadrarea in categorii de produse se face dupa setarea
din nomenclator aferenta produselui receptionat, iar la facturile introduse pe valoric, se
specifica in cadrul facturii codul produsului.
– Stingere avize furnizori – se preia cota de tva din avizul primit, iar incadrarea intr-o
categorie de produs se face astfel :
➢daca avizul a fost introdus pe cantitativ-din nomenclator aferent produsului din aviz
➢daca avizul a fost introdus pe valoric – din avizul introdus
Subsectiunea D : neplatitori de TVA din Romania (parteneri fara <<RO>>)
– rezumat declaratie privind operatiunile desfasurate cu persoane impozabile din Romania
neinregistrate in scop TVA. Se vor prelua :
– facturile emise(fara facturi simplificate) catre parteneri neplatitori de TVA (NU au
RO setat in program la cod fiscal) (L)
– facturile emise pentru operatiunile derulate in regim special catre parteneri
neplatitori de TVA (NU au RO setat in program la cod fiscal) (LS)
– achizitii de bunuri si servicii (N) de la neplatitorii de TVA (NU au RO setat in
program la cod fiscal)
Numai pentru facturile primite de la persoane fizice (care au setat in program CNP ) este
necesara completarea codului produsului/ serviciului achizitionat.
Subsectiunea E : achizitii/livrari intracomunitare
– rezumat declaratie privind operatiunile desfasurate cu persoane din Uniunea Europeana .
Se vor prelua numai operatiunile derulate pe teritoriul national care nu se inscriu in
declaratia 390, respectiv, livrarile/achizitiile intracomunitare catre/de la parteneri din
Uniunea Europeana care nu au trasmis codul VAT.
Din program vor fi preluate livrarile/achizitiile intracomunitare catre/de la parteneri care au
setat la <<Cod TVA>> : <<NU>>
Subsectiunea F : import/export
Rezumat declaratie privind operatiunile desfasurate cu persoane din afara Uniunii
Europeane.
Subsectiunea G : monetare/venituri cu TVA
Se vor prelua :
– incasarile prin intermediul caselor de marcat fiscale. Datele se preiau din :
➢<<Monetar>> – din registru de casa in care se specifica numarul de bonuri fiscale
care NU au factura generata. Pentru verificarea numarului de bonuri, se listeaza din
meniul <<Raportari>>-<<Centralizator monetare>>
➢<<Venituri cu tva>> - din registru de casa in care se specifica numarul de bonuri
fiscale (fara factura generata) aferente vanzarii din ziua selectata si se bifeaza
<<Incasari prin intermediul caselor de marcat fiscale>>
– incasari in perioada de raportare efectuate din activitati exceptate de la obligatia utilizarii
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caselor de marcat. Datele se preiau din :
➢<<Venituri cu tva>> - din registru de casa in care NU se bifeaza <<Incasari prin
intermediul caselor de marcat fiscale>>
Pentru date deja introduse, se actioneaza butonul <<Modificare D394>>.
Subsectiunea H – rezumat declaratie care centralizeaza datele evidentiate anterior.
Subsectiunea I –
– 1. Facturi simplificate / Bonuri fiscale cu CIF (combustibil)
– 1.1 livrari de bunuri si servicii defalcate pe cote de TVA pentru care s-au emis facturi
simplificate si care au inscris codul de TVA al beneficiarului. Datele se preiau din :
– Facturi emise pe cantitativ si pe valoric se selecteaza la tip document <<Facturi
simplificate>> si se bifeaza <<S-a inscris pe factura codul de TVA>>. Defalcarea pe
cote de TVA se face in functie de procentul de TVA selectat.
– 1.2 livrari de bunuri si servicii defalcate pe cote de TVA pentru care s-au emis facturi
simplificate si pentru care NU s-au emis bonuri fiscale. Datele se preiau din :
– Facturi emise pe cantitativ si pe valoric se selecteaza la tip document <<Facturi
simplificate>> si NU se bifeaza <<S-a inscris pe factura codul de TVA>>.
Defalcarea pe cote de TVA se face in functie de procentul de TVA selectat.
– 1.3 achizitii de bunuri si servicii defalcate pe fiecare cota de TVA pentru care s-au primit
facturi simplificate de la persoane care aplica sistem normal de TVA. Datele se preiau
din :
– Facturi primite inregistrate pe cantitativ sau pe valoric la care s-a selectat tip
document <<Facturi simplificate>> si la care furnizorul NU este in Registru ANAF
TVA la incasare-nu se bifeaza <<Furnizorul aplica TVA la incasare>> la introducerea
facturii
– 1.4 achizitii de bunuri si servicii defalcate pe fiecare cota de TVA pentru care s-au primit
facturi simplificate de la persoane care aplica sistem TVA la incasare. Datele se preiau
din :
– Facturi primite inregistrate pe cantitativ sau pe valoric la care s-a selectat tip
document <<Facturi simplificate>> si la care furnizorul este in Registru ANAF TVA
la incasare-se bifeaza <<Furnizorul aplica TVA la incasare>> la introducerea facturii.
–
– 1.5 Achizitii de bunuri si servicii defalcate pe cote de TVA pentru care s-au primit bonuri
fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate si care au inscris codul de
inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului. Datele se preiau din :
– Registru de casa - <<Cheltuieli cu TVA>> la care este bifat <<Bon fiscal indeplineste
conditiile unei facturi simplificate...>>.
Aici se inregistreaza bonurile de combustibil.
– Cumpararile inregistrate pe cantitativ si valoric la care s-a selectat ca tip document
<<Bon fiscal>>
– 2. Serii/numere facturi emise/ Facturi
anulate/stornate/autofacturare
– 3. Rambursare de TVA
– 4. TVA deductibila – sistem normal de TVA
– 5. TVA deductibila/colectata – sistem TVA la incasare
– 2.1 Plaja de facturi utilizate in perioada de raportare – de la seria/numarul la
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seria/numarul – se preia din program sau se completeaza de catre utilizator in declaratia
D394-Sectiunea 1- cartus I – sectiune 2
– 2.2 Numar facturi emise din plaja de facturi utilizate – se preia din program automat –
din care :
➢facturi stornate – sunt facturile introduse pe cantitativ si valoric la care s-a bifat
<<Factura stornata>>
➢facturi anulate – sunt facturile introduse pe cantitativ si valoric la care s-a bifat
<<Factura anulata>>
➢autofacturare – sunt facturile introduse pe cantitativ si valoric la care s-a bifat
<<Autofacturare>>
– 3. Daca se solicita rambursare de TVA se selecteaza de utlizator datele cu privire la
natura operatiunilor din care provine rambursarea de TVA. Datele se completeaza de
catre utilizator in tabelul din declaratia D394-Sectiunea 1- cartus I – sectiune 3.
– 4. Datele privind operatiunile desfasurate de catre persoana impozabila care aplixa
sistemul normal de TVA.
– 4.1 TVA deductibila aferenta facturilor achitate in perioada de raportare – se preia din
jurnalul de cumparari – operatiuni exigibile/neexigibile – exigibilitate prin plata factura
– coloana 13 <<TVA ded.cf. Art145/147)
– 5. Date aferente operatiunilor desfasurate de catre persoana impozabila care aplica
sistemul de TVA la incasare.
– 5.1 TVA colectata aferenta facturilor incasate in perioada de raportare – se preia din
jurnal de vanzari – operatiuni exigibile/neexigibile – exigibilitate prin incasare factura –
coloana 7 + coloana 9
– 5.2 TVA deductibila aferenta facturilor achitate in perioada de raportare primite de la
furnizori care aplica sistemul normal de TVA– se preia din jurnalul de cumparari –
operatiuni exigibile/neexigibile – exigibilitate prin plata factura – furnizori cu sistem
normal de TVA– coloana 13 <<TVA ded.cf. Art145/147)
– 5.3 TVA deductibila aferenta facturilor achitate in perioada de raportare primite de la
furnizori care aplica sistemul normal de TVA– se preia din jurnalul de cumparari –
operatiuni exigibile/neexigibile – exigibilitate prin plata factura – furnizori cu sistem
TVA la incasare – coloana 13 <<TVA ded.cf. Art145/147)
– 6. TVA colectat aferenta marjei de profit din perioada de raportare
– 6.1 persoanele impozabile care aplica regim special pentru turism
– 6.2 persoanele impozabile care aplica regim special pentru bunuri second-hand,
opere de arta, obiecte de colectie si antichitati
– 7. Daca s-au desfasurat si activitati din cele din lista, se completeaza de catre utilizator
in tabelul din declaratia D394-Sectiunea 1- cartus I – sectiune 6
Un capitol aparte al declaratiei il reprezinta declaratia reperezentantului legal al societatii in
ceea ce priveste aspecte legate de intocmirea declaratiei si de acceptul ca un partener inclus in
declaratie sa poata sau nu sa consulte date din D394 referitoare la tranzactiile derulate cu acesta.
Aceste date se completeaza de catre utilizator in declaratia D394-Sectiunea 1- Declaratie.
Nomenclator cod produse pt platitorii de TVA
Cod Denumire produs
1001 1001 Grâu și meslin
1002 1002 Secara
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1003 1003 Orz
1004 1004 Ovaz
1005 1005 Porumb
1201 1201 Boabe de soia, chiar sfaramate
1205 1205 Seminte de rapita sau de rapita salbatica,chiar sfaramate
120600 120600 Seminte de floarea-soarelui, chiar sfaramate
121291 121291 Sfecla de zahar
10086000 10086000 Triticale
120400 120400 Semințe de in, chiar sfărâmate
21 Cereale si plante tehnice
22 Deseuri feroase si neferoase
23 Masa lemnoasa
24 Certificate de emisii de gaze cu efect de sera
25 Energie electrica
26 Certificate verzi
27 Construcții terenuri
28 Aur de investitii
29 Telefoane mobile
30 Microprocesoare
31 Console de jocuri, tablete PC si laptopuri
Nomenclator cod produse pt neplatitorii de TVA
Cod Denumire produs
1001 1001 Grâu și meslin
1002 1002 Secara
1003 1003 Orz
1004 1004 Ovaz
1005 1005 Porumb
1201 1201 Boabe de soia, chiar sfaramate
1205 1205 Seminte de rapita sau de rapita salbatica,chiar sfaramate
120600 120600 Seminte de floarea-soarelui, chiar sfaramate
121291 121291 Sfecla de zahar
10086000 10086000 Triticale
120400 120400 Semințe de in, chiar sfărâmate
21 Cereale si plante tehnice ( se folosește doar pt <rezumat1> )
22 Deseuri feroase si neferoase
23 Masa lemnoasa
32 Terenuri
33 Constructii
34 Alte bunuri
35 servicii
oOo
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