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In general:

A fost introdus sistemul Tva la incasare.

Conform ART. II din O.G. 15/2012 

(1) din anul 2013, persoana impozabilaacare are sediul activitatii economice in 

Romania conform art. 1251 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a carei cifra de afaceri in 

perioada 1 octombrie 2011 si 30 septembrie 2012 inclusiv, determinata in functie 

de elementele prevazute la art. 1342 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, 

cu modificarile si completarile ulterioare, nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei

aplica sistemul TVA la incasare prevazut la art. 1342 alin. (3) din Legea nr. 

571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 

1 ianuarie 2013.

Daca sunteti in categoria de persoane impozabile sus definite trebuie sa aplicati 

sistemul de Tva la incasare. In acest scop modificati in punctul de meniu 

"Organizare/Date cu firma" bifa "Aplica Tva la incasare" la bifat si scrieti

90 in rubrica "Zile pana la colectare automata".

In meniul Multigest/Gestiuni a fost adaugat pentru fiecare gestiune un jurnal de 

tip incasari pentru inchiderea Tva la incasare iesite din 90 de zile.

Aceste jurnale au un ID xITVA90 unde x este codul gestiunii. 

Contabilitate:

Au fost introduse conturile analitice 4428.CUM si 4428.VAN

Gestiune:

La furnizori a aparut proprietatea "Platitor de tva la incasare". Daca reglati

acesata proprietate atunci va fi preluata automat pe documentele de cumparare,

dupa identificarea furnizorului. Cu ajutorul link-ului afisat sub aceasta 

proprietate puteti verifica pe pagina Ministerului de finante starea furnizorului

in acest sens. 

Jurnale contabile care sunt create pentru vanzari si cumparari, poseda incepind de

aceasta versiune si proprietatea daca jurnalul respectiv poate sa fie folosit 

pentru operatiuni cu Tva la incasare. Verificati corectitudinea tipurilor de 

tranzactii atasate  acestor tipuri de  jurnale.

Jurnalele contabile de Incasari Plati au fost categorizate in urmatoarele grupe:

0-Bifunctional

1-Incasari

2-Plati

Upgrade-ul va categoriza automat aceste jurnale pe baza frecvencei de utilizare 

in anumite tipuri de documente. In cazul in care sunt conflicte (un jurnal este 

utilizat si la incasari si la plati) va fi introdus un jurnal nou ca o copie a 

jurnalului folosit eronat si documentele vor fi transpuse pe acest jurnal. 

Jurnalul nou introdus va avea caracterul "*" in denumire.

Analizati aceste jurnale si corectati expresiile de contabilitate asociate 

jurnalului.

Au fost modificate expresiile de contabilzare la jurnalele:

Incasari Plati:

Incasari:

a fost introdusa formula:4428.VAN - 4427 IIF(TVALAINC,TVA,0)  

Plati   :

a fost introdusa formula:4426 - 4428.CUM IIF(TVALAINC,TVA,0)

Atentie:

Daca definiti un jurnal de tip Incasare sau Plata noua  trebuie

sa adaugati formulele de contabilizare pentru sistemul Tva la 

incasare!!!    

Vanzari (JURNALE VINZARI,JURNALE VINZARI DIVERSE ,VANZARI FARA STOC(SERVICII)):

a fost modificat 4111-4427 TVA la 4111-4427 IIF(TVALAINC,0,TVA)    

a fost introdus  4111-4428.VAN  IIF(TVALAINC,TVA,0)       
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Cumparari (JURNALE TIP RECEPTII,JURNALE CUMPARARI DIVERSE,JURNALE RECEPTII 

  SUBUNITATI):

a fost modificat 4426-401 TVAD la 4426-401 IIF(TVALAINC,0,TVAD)     

a fost introdus  4428.CUM -401 IIF(TVALAINC,TVAD,0)  

Au fost modificate raporturile Jurnale contabile pe acte si Jurnale contabile 

pe articole pentru a defalca Tva la incasare

Au fost modificate formatele de facturare pentru a corespunde sistemului de 

Tva la incasare. In cazul in care aveti formule de facturare adaptat la cerintele

dvs. contactati SysGest Software pentru modificarea formularelor respective.

Salarizare

Modificari in expresii de salarizare sub tip salar 000003 

Modulul Vanzari:

Modulul a fost adaptat pentru sistemul Tva la incasare.

Au fost modificate functiile de generare factura din comanda si factura din aviz.

Modulul HACCP:

Modulul a fost adaptat pentru sistemul Tva la incasare.

Modul Restaurant:

Modulul a fost adaptat pentru sistemul Tva la incasare.

Posibilitatea urmaririi timpului de livrare in zona web.

Modul Achizitie:

Modulul a fost adaptat pentru sistemul Tva la incasare.

A fost modificate functia de generare receptie din comanda achizitie

Modul Colectare date:

Modulul a fost adaptat pentru sistemul Tva la incasare.

Au fost modificate functiile de generare factura din date colectate si

generare receptii din date colectate.

Modul Penalizari

Modulul a fost adaptat pentru sistemul Tva la incasare.

Touch Restaurant 

A fost adaugat un Buton inscriptionat cu litera M prin care

validati plecarile si sosirile catre\de la clienti in zona WEB.
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