WinMENTOR
DECLARATII: versiunea 3200149.04 (23.07.2013)
D394
• A fost adaugata posibilitatea importarii bonurilor (asimilate facturilor simplificate) de la diverse
case de marcat ce lucreaza offline. Structura fiserului utilizata pentru import este precizata in
anexa “D394_Structura fisier import facturi simplificate” care insoteste kit-ul.
D300
• A fost resincronizat decontul datorita corectiilor operate pe jurnalul de vanzari. Pentru generarea
lui trebuie sa aveti instalata cel putin versiunea 725.00 a produsului WinMENTOR.
Observatii:
Modificarile din acest document le puteti citi si din aplicatia DECLARATII / Help / Info.

VERSIUNI ANTERIOARE:
3200149.02 (21.06.2013)
D394
• S-a conditionat preluarea inregistrarilor de intrare / iesire, de pe interfata corespunzatoare
“Chitanta/Bon fiscal”, de existenta valorii “Da” pentru flag-ul “Factura simplificata” introdus pe
macheta.
ATENTIE!
Pentru generarea declaratiei trebuie sa aveti instalata cel putin versiunea 723.02 a produsului
WinMENTOR.
D300
• A fost resincronizat decontul datorita corectiilor operate pe jurnalul de vanzari. Pentru generarea
lui trebuie sa aveti instalata cel putin versiunea 723.02 a produsului WinMENTOR.

3200149.01 (17.06.2013)
D394
• S-a modificat aplicatia in vederea preluarii bonurilor emise pe casele de marcat ca factura
simplificata.
In cazul in care codul fiscal a fost inscris manual, fara selectarea clientului din nomenclator, in
declaratie se va completa denumirea clientului cu sintagma “Bon casa de marcat”.
In cazul in care a fost precizat clientul preluarea in D394 se face numai daca flag-ul “Factura
simplificata” are valoarea “Da”.
Pentru clientii care au utilizat executabilul de MENTOR ce permitea selectia clientului, fara ca
flag-ul pentru factura simplificata sa existe, completarea acestui flag se va face automat, o
singura data, in timpul verificarii de structuri si-i RUGAM SA VERIFICE
CORECTITUDINEA COMPLETARII LUI.
• Au fost incluse in declaratie tranzactiile de intrare in stoc inregistrate prin intermediul interfetei
“Chitanta/Bon fiscal”, precum si cele de iesire inregistrate in mod similar , in conditiile in care
respecta plafonul stabilit de lege de 100 euro.
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WinMENTOR
• A fost corectata procedura de centralizare CIF pentru cazul tranzactiilor cu taxare inversa.
ATENTIE!
Pentru generarea declaratiei trebuie sa aveti instalata cel putin versiunea 721.05 a produsului
WinMENTOR.
D112
• Corectie la inregistrarea certificatelor medicale pentru reducerea timpului de lucru cu 2 ore.
• Corectie pentru baza de calcul a CAS-ului in situatia in care angajatul a fost pontat o parte din
luna in “Intrerupere tehnologica” si cealalta parte in concediu medical.
D300
• A fost resincronizat decontul. Pentru generarea lui trebuie sa aveti instalata cel putin versiunea
721.05 a produsului WinMENTOR.

3200148.10 (10.05.2013)
BILANT
• A fost dezvoltata generarea bilantului pentru anul 2012 pe baza datelor raportate in situatia
financiara a anului precedent. Generarea ia in calcul diferentele dintre formularele raportarii
precedente si cele curente.
Deoarece au fost modificate fisierele corespunzatoare formularelor 10 si 30 de la “Situatia
financiara anuala” va trebui sa descarcati arhiva “BILANT 10.05.2013”.
Dupa descarcare se vor dezarhiva fisierele si copia in directorul DATA al aplicatiei, precum si in
directorul NEW\DATA.
Intrati in MENTOR si lansati din SERVICE verificarea de structuri pe baza de date de lucru
(“Toate lunile”: Nu - in acest caz) si pe baza de date martor.
ATENTIE!
Orice verificare de structuri, lansata din executabile mai vechi decat 713.10, distruge fisierele
de configurare a bilantului si vor trebui recopiate.
D112
• A fost modificata generarea declaratiei pentru situatia certificatelor medicale, a caror valabilitate
incepe din ultima zi sau penultima zi nelucratoare a lunii.
• S-a rezolvat situatia in care un angajat cu mai multe contracte are data desfacerii contractelor in
ultima zi a lunii (in prima zi a lunii urmatoare conform D112).
D300
• A fost resincronizat decontul de TVA. Pentru generarea lui trebuie sa aveti instalata cel putin
versiunea 715 a aplicatiei WinMENTOR.

3200148.09 (08.04.2013)
BILANT
• A fost modificata generarea bilantului pentru anul 2012 pe baza ultimilor specificatii postate de
ANAF referitoare la structura formularelor 10 si 30.
• Idem exportul in format .xml.
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• Au fost modificate fisierele corespunzatoare formularelor 10 si 30 de la “Situatia financiara
anuala” precum si cele corespunzatoare corelatiilor respectivelor formulare. Ele sunt postate in
arhiva “BILANT 08.04.2013”.
Dupa descarcare se vor dezarhiva si copia in directorul DATA al aplicatiei, precum si in
directorul NEW\DATA.
Intrati in MENTOR si lansati din SERVICE verificarea de structuri pe baza de date de lucru
(“Toate lunile”: Nu) si pe baza de date martor.
ATENTIE!
Orice verificare de structuri, lansata din executabile mai vechi decat 713.10, distruge fisierele
de configurare a bilantului si vor trebui recopiate.
• Pentru cei care nu-si mai amintesc cum lucreaza programul gasesc descris modul de utilizare in
fisierul: BILANT_instructiuni.pdf ce insoteste executabilul.
D300
• A fost resincronizat decontul trimestrial. Pentru generarea lui trebuie sa aveti instalata cel putin
versiunea 714.06 a aplicatiei WinMENTOR.

3200148.07 (19.03.2013)
D112
• A fost modificat modul de calcul a contributiei de sanatate angajat, in cazul contractelor de tip A,
pentru angajatii pontati in “Intrerupere tehnologica” (It).
D300
• A fost resincronizat decontul. Pentru generarea lui trebuie sa aveti instalata cel putin versiunea
713.10 a aplicatiei WinMENTOR.
• Se poate genera decontul trimestrial.
3200148.06 (05.03.2013)
D112
• Am revenit asupra modificarii din versiunea 3200137.02 din 01.11.2012, privind completarea
zilelor lucrate de catre titularii contractelor de stopaj la sursa, desi are ca efect generarea de
avertizari privind structura .xml.
Unele case de pensii judetene solicita completarea zilelor lucrate de titularii contractelor de
venituri profesionale.
3200148.05 (28.02.2013)
D205
• A fost corectat accesul la declaratie (in anumite situatii nefiind permis).
• A fost adaugata posibilitatea adaugarii de inregistrari noi pentru veniturile din “Salarii”, in
situatia in care trecerea la utilizarea modulului SALARII s-a facut pe parcursul anului precedent.
Angajatii trebuie sa fie in prealabil incarcati in nomenclatorul de personal.
• S-a introdus posibilitatea stergerii inregistrarilor provenite din baza de date corespunzatoare
veniturilor din “Salarii”.
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D300
• A fost operata o noua sincronizare cu jurnalele de cumparari/vanzari.
3200148.02 (21.02.2013)
D205
• A fost limitata preluarea datelor zilierilor la anul declaratiei (se preluau din intreaga baza de
date).
3200148.01 (21.02.2013)
D205
• Au fost incluse si veniturile zilierilor la veniturile din salarii.
Observatii:
In cazul in care nu ati facut upgrade la WinMENTOR versiunea 709.18 (versiunea curenta fiind
totusi cu radacina 709), trebuie sa descarcati arhiva D205NVE.zip si dupa dezarhivare sa copiati
fisierele rezultate in directorul NEW\DATA. In caz contrar declaratia va fi eronata.
D300
• A fost corectata valoarea bazei de calcul care continea si TVA-ul, pentru operatiile neexigibile de
achizitie si vanzare (coloana “Valoare” de pe liniile A si B).
3200148.00 (19.02.2013)
D205
• A fost adaugata declaratia 205 - privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile
realizate, pe beneficiari de venit, conform Ordinului ANAF 1913/2012. Instructiunile de utilizare
sunt postate in directorul aplicatiei. Nu este cuprinsa in versiunea LITE.
D300
• A fost modificata declaratia conform noilor specificatii.
D392:
• A fost adaugata declaratia in ambele formate: 392A si 392B. Instructiunile de utilizare sunt
postate in directorul aplicatiei. Nu este cuprinsa in versiunea LITE.
3200141.00 (23.01.2013)
D300
• A fost sincronizata declaratia cu jurnalele de cumparari si vanzari, in cazul achizitiilor
inregistrate direct in trezorerie (erau diferente intre decont si jurnalul de cumparari).
D112:
• Corectii privind generarea declaratiei in cazul platii ajutorului de deces rudelor angajatului
(inregistrare in interfata declaratiei).

3200139.02 (11.01.2013)
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DIVERSE
• Setari DUKIntegrator - s-a introdus buton “Cauta JAVA” pentru a identifica calea catre versiunea
de executabil JAVA utilizata, dupa ce in prealabil a fost selectata versiunea de lucru. Programul
lucreaza cu orice noua versiune JAVA, in masura in care acest lucru este suportat de programul
DUKIntegrator.
D112:
• S-a modificat rotunjirea contributiei CAS angajat in cazul contractelor de tip A.
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