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LISTE

Mentor:

 Trezorerie – Jurnal cumpărări – au fost adăugate coloanele “Baza taxabilă %Agro” şi “TVA
taxabilă %Agro” referitoare la achiziţiile în regimul special pentru agricultori;

 Transferuri  –  listare  document  –  s-a  reconfigurat  listarea  seriilor  pe  rânduri  în  funcţie  de
valoarea constantei “Listare număr serii pe un rând”;

 Listare facturi - variabilă „Data” va apărea sub forma 04.02.2021, în loc de 4.02.2021, cum era
pâna acum;

 Listare  facturi  –  s-a  corectat  aducerea  informaţiilor  la  variabila  “Contract”  cu  datele
contractului asociat manual pe factura de ieşire, prin opţiunea de pe dosarul galben – Asociere
CONTRACT;

 Generare factură din bon fiscal - s-a corectat afişarea clasei de articole la vizualizare/listare
factură;

 În lista „Registru jurnal de încasări și plăți - PFA” s-a introdus coloana nouă de „Observaţii”.

MENTOR

 S-a  corectat  selectarea  parametrilor  în  urma  căutării  lor  după  denumire  cu  lupa  (de  ex.:
selectarea atributelor la articole, selectarea articolelor în InfoStoc etc);

 Nomenclator parteneri – Alte informaţii – s-a adăugat câmpul “Exclus de la facturare taxe”
care vine implicit pe NU. Setarea lui pe DA va face ca pe facturile către partenerii respectivi să
nu se mai adauge automat taxele după fiecare articol, chiar dacă constanta “Taxe facturabile: auto
taxare  pentru  ieşiri  pe  factura”  este  setată  pe  DA.  De  asemenea,  la  apelarea  opţiunii  de
“Facturare taxe de pe factura de ieşire” nu se vor mai  adăuga taxele facturabile,  utilizatorul
primind în schimb un mesaj de atenţionare;

 Ieşiri facturi/avize – pe foiţa s-a adăugat opţiunea de “Şterge taxe facturate” care va permite
ştergerea taxelor facturate automat;

 Constante generale – TVA – introducerea unei noi constate: “%Cota forfetară – regim special
pentru agricultori”. Procentul de compensare în cotă forfetară este 1% pentru anul 2017, 4%
pentru anul 2018 şi 8%, începând cu anul 2019;

 Intrări facturi – Particularităţi TVA – s-a adăugat Regim special pentru agricultori art. 315CF
pentru care TVA-ul de pe document se va calcula conform cotei stabilite la constanta anterior
menţionată;

 Intrări de la persoane fizice şi Intrări chitanţe/bon fiscal– s-a adăugat opţiunea de TVA Agro
care duce la calcularea TVA-ului în funcţie de procentul din constanta;

•   Transferuri  între  gestiuni  –  s-a  corectat  aducerea  observațiilor  de  la  nivel  de  serii  de  pe
opțiunea „Observații suplimentare articole” (din foița de pe document);
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•  Şablon note contabile - filtrarea şabloanelor se poate face şi de pe coloana de observaţii;

•   S-a  actualizat  versiunea  de  AnafConnector.dll  (v.4.1)  necesară  pentru  interogarea  datelor
privind partenerii pe Anaf;

 

SALARII

 Parametri de setat în Salarii pentru anul 2021:

- Constante generale – Personal salarizare - setări începând cu luna ianuarie 2021:

•  Plafon maxim pt. învoirile în regim de urgenţă(Iu): 4072 (valoare neschimbată)

•  Salariu minim pe economie: 2300

•  Salariu mediu pe economie - Luna ianuarie si luna februarie: 5429 (valoarea neschimbată)

                                                  Incepand cu luna martie 2021: 5380

•  Salariu mediu pe economie (an anterior): 5429

•  Ore medie lunară: 169.333

•  Plafon venit lunar pentru calcul baza indemnizaţiei: 27600 (12*2300).

- Salarii – Nomenclatoare – Salarii minime – se modifică Salariul minim existent din 2230, în
2300. Celelalte valori pentru studii superioare sau construcţii rămân neschimbate;

 Scoaterea de la aplicarea facilităților din domeniul construcțiilor și de la scutirea de impozit a
indemnizațiilor  pentru  reducerea  temporară  a  programului  de  lucru  și  indemnizația  pentru
părinții  salariați ce  beneficiază  de  zile  libere  pentru  supravegherea  copilului  cf.  OUG  147,
începând cu luna ianuarie 2021 cf OUG nr. 226/2020;

 Introducerea  la  aplicarea  tuturor  facilităţilor  din  domeniul  construcţiilor  a  contractelor  de
administrator, cenzori, venituri asimilate şi internship începând cu luna ianuarie 2021 conform
Ordinului 203/2021;

 Actualizarea automata a fişierelor de calcul (CalcC şi CalcD) prin intermediul opţiunii de NEW
de pe grila de recalcul se va efectua începând cu versiunea 894.01. Pe versiuni mai vechi va fi
necesară copierea manuală a acestor fişiere, dacă va fi cazul;

 Pentru actualizarea nomenclatorului de funcţii şi meserii (COR) conform versiunii 9 se vor
copia fişierele din arhiva ITM.zip ce însoţeşte versiunea în WinMent – DATA;

 Pontaj sinteză: s-a corectat salvarea informaţiilor în câmpul „Zile lucrate-Total lucrat” atunci
când acesta se modifică manual;

 Import pontaje - la pontajul lichidare în format xls se pot importa zilele de contract activ şi
zilele supendate (vezi doc. “Structura import pontaje zilnice”);

 Rezolvarea  diferențelor  pentru  contribuția  asiguratorie  de  muncă  ce  apăreau  între  lista  de
contribuții și fișa de cont, în anumite situații;



 

  Corecție  valoare CASS scutit  pentru anumite cazuri  de salariați  cu facilitați  din domeniul
construcțiilor și salariu peste 30000;

 Corecţie asupra impozitului în cazul în care salariatul beneficiază în cursul aceleiaşi luni de
şomaj tehnic de urgenţă şi indemnizaţie pentru zile libere supraveghere copil sau indemnizaţie
pentru programul redus de muncă;

 Drepturi în natură/Sume asimilate salariilor – corectarea opțiunii vechi referitoare la modul de
calcul “corespunzător zilelor lucrate, exclusiv zilele libere legale” care a devenit “corespunzător
zilelor lucrătoare” și introducerea unei opțiuni noi pentru zilele lucrate;

 Constanta nouă: “F.Handicap: Contribuţia se calculează pt. un nr. mediu mai mic de 50” care
vine implicit pe DA şi permite calcularea sumelor pentru fondul de handicap, chiar dacă numărul
mediu al salariaţilor din firma este mai mic de 50;

 Corecţie la preluarea datelor concediului medical iniţial pe firmele rupte atunci când angajatul
are un concediu în continuarea celui iniţial de pe firma veche;

 S-a corectat  repartizarea orelor/zilelor  lucrate  sâmbătă,  duminică sau în  sărbători  legale  în
regim de program redus muncă;

 S-a făcut legătură cu firma ruptă în calculul mediei pe ultimele 3 luni necesare pentru stabilirea
indemnizaţiei de concediu de odihnă, atunci când aceste luni se află pe firma veche. Pentru a
aduce datele corect trebuie ca pe firma nouă să fie completată lună de lună constanta “Datele
firmei provin prin rupere de pe firmă (Nume prescurtat)”.

 

COMERCIAL

 S-a  corectat  preţul  articolelor  de  pe  transferul  de  gestiuni  generat  din  macheta  emulare
tastatură, atunci când bonul a fost emis de pe o comandă închisă.

 

CASA DE MARCAT

 S-a scos mesajul referitor la expirarea modulului ONLINE, începând cu 01 Martie 2021;

 Corecţie la cumularea cantităţii articolelor identice de pe bon. în funcţie de cum este setată
constanta “Selecţie succesivă articole identice – cumulează cantitatea”.

 

RESTAURANT

 Corecţie  asupra  înregistrării  sumelor  pe  diverse  moduri  de  plată  de  la  casa  de  marcat
SUCCESM care ajungeau pe monetare fără valori.
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