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DECLARAȚII: versiunea 23.022/8(22.03.2023) 

Versiunile sunt incrementate după următorul algoritm: anul, luna, număr versiune din lună/ 
versiunea minoră.  
Toți clienții WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARAȚII după ce s-au asigurat că au 
făcut upgrade cel putin la versiunea WinMENTOR 23.021/1. 
 

D112: 
• Corectie camp B_BrutSalarii in cazul angajatilor care beneficiaza de cei 200 lei scutiti cf. 

OUG168 si au concedii medicale in luna; 

• Corectie baza CAS exportata in cazul in care salariatul beneficiaza de cei 200 lei scutiti si 
de indemnizatii de accidente de munca (indemnizatie la care nu se calculeaza CAS); 

• Corectie in ceea ce priveste baza de calcul impozit si impozitul declarat pentru angajatii ce 
beneficiaza de cei 200 lei scutiti si indemnizatie de boala impozabila atunci cand se 
lucreaza cu constanta Alte deduceri pentru indemnizatii neimpozabile cu contributii pe DA; 

• Corectie impozit declarat pentru salariatii de pe firmele cu facilitati fiscale care se afla in 
accident de munca  toata luna; 

• Modificare formula camp E3_16 Suma incasata = E3_8-E3_9-E3_69-E3_15 (se exclud 
Veniturile neimpozabile cf. art. 76, alin. (4) si alin.(4^1) din CF). 
 

SAF-T: 

• Corectie la sectiunea Payments asupra campurilor CustomerID si SupplyerID pentru platile 
catre persoane fizice atunci cand firma platitoare este neplatitoare de TVA 
 

 
Atentie! 

Aplicația Declarația 406 SAF-T este de sine stătătoare și se achiziționează separat de orice altă 
aplicație din gama WinMENTOR pentru care dețineți dreptul de utilizare. Pentru ofertă și detalii, luați 
legătura cu distribuitorul local sau agentul nostru de vânzări caruia îi sunteți arondat.  

Consultați documentația WMC - Declarația 406 SAF-T pentru a afla pașii de instalare, 
configurarile necesare, structura declarației și modalitatea de generare.  

Atenționările generate de programul DUKIntegrator nu reprezintă un impediment pentru 
depunerea declarațiilor la ANAF (vor aparea atenționări și la contractele de tip A, în cazul în care zilele 
lucrate diferă de zilele de contract activ – adică, atunci când întreruperile fără salariu sau nemotivatele 
nu sunt considerate ca zile de suspendare, nefiind raportate în REVISAL).  

 
Observații: 

În meniul HELP, s-a introdus opțiunea „Verifică actualizări” care caută pe adresa noastra de ftp 
existența unei noi versiuni de program. în cazul în care o găsește, vă anunță, urmând ca 
dumneavoastră să hotărâți dacă faceți actualizarea sau nu. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
  


