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DECLARATII:  versiunea 3200202.05 (12.10.2017) 
 

Toti clientii WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARATII incepand cu versiunea 

WinMENTOR 849.04. 

 

 

D112 

� A fost modificata declaratia pentru contractele de munca a caror norma de lucru este subunitara si 

mai mica de 0,5 ore pe zi. 

Atentionarile, generate de programul DUKIntegrator, nu reprezinta un impediment 

pentru depunerea declaratiei la ANAF. 
 

 

Observatii 

In meniul HELP s-a introdus optiunea "Verifica actualizari" care cauta pe adresa noastra de ftp 

existenta unei noi versiuni de program. In cazul in care gaseste va anunta, urmand ca dumneavoastra 

sa hotarati daca faceti actualizarea sau nu. 

 

ATENTIE!!! 

Daca aveti sistem de operare Windows XP nu puteti folosi Java 8, deoarece nu mai asigura suport 

pentru acest sistem de operare. Deci nu faceti automat actualizarea de Java.  

 

 

VERSIUNI ANTERIOARE: 
 

3200202.03 (13.09.2017) 

 

D112 

� A fost actualizata declaratia in vederea preluarii valorilor pentru contributiile CAS si CASS 

angajator, corespunzatoare noii proceduri de calcul, din baza de date a aplicatiei SALARII. 

Atentionarile, generate de programul DUKIntegrator, nu reprezinta un impediment 

pentru depunerea declaratiei la ANAF. 
 

 

3200202.02 (27.07.2017) 

 

D112 

� A fost corectata completarea orelor de suspendare in cazul contractelor pensionarilor. 

 

3200202.01 (24.07.2017) 

 

BILANT 

• A fost modificata structura formularului F30 (BS si UU). 

• S-a refacut interfata conform noilor specificatii si s-a modificat structura de export in format xml. 

Va trebui sa copiati arhiva BILANT 17.07.2017.zip pe calculatorul dumneavoastra si apoi sa lansati 

in executie DECLARATII > MENTOR > Import formule bilant, in care sa selectati arhiva de mai 

sus. 
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D112 

� A fost corectata generarea declaratiei in cazul existentei contractelor multiple pentru angajati, in 

care cel putin unul din ele este de administrator. 

 

 

3200201.03 (12.06.2017) 

 

D112 

� A fost corectata generarea declaratiei in cazul contractelor ce inceteaza in prima zi a lunii, zi 

nelucratoare (exemplu: 01.06.2017). 

 

 

3200201.02 (23.05.2017) 

 

BILANT  

� A fost corectata refacerea totalurilor, operata dupa modificarile inregistrate de utilizator, pentru 

cazul in care totalul se compune din o suma de subtotaluri. 

 

Observatii 

In meniul HELP s-a introdus optiunea "Verifica actualizari" care cauta pe adresa noastra de ftp 

existenta unei noi versiuni de program. In cazul in care gaseste va anunta, urmand ca dumneavoastra 

sa hotarati daca faceti actualizarea sau nu. 

 

 

3200201.01 (27.03.2017) 

 

Toti clientii WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARATII incepand cu versiunea 

WinMENTOR 839.05. 

 

D300  

� A fost corectata generarea declaratiei D300 in cazul firmelor cu TVA la incasare si achizitii cu 

taxare inversa. 

 

3200201.00 (21.03.2017) 

 

Toti clientii WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARATII incepand cu versiunea 

WinMENTOR 839.01. 

 

D112 

� A fost modificat exportul declaratiei in cazul angajatilor ce nu contribuie la asigurarile sociale de 

sanatate. 

� S-a actualizat generarea declaratiei pentru noua configurare de calcul a contributiei de asigurari 

sociale. 

 

D300  

� A fost corectata generarea declaratiei D300 in cazul achizitiilor cu discount automat. 

 

D394 

� S-a corectat generarea declaratiei rectificative pentru lunile din 2016. 
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� La generarea declaratiei se ignora, in sectiunea G, tranzactiile a caror valoare totalizata este 

subunitara. 

� S-a introdus posibilitatea stabilirii articolelor ce constituie taxe sau impozite cu stopaj la sursa, in 

momentul achizitiilor, in vederea excluderii din raportare. Optiunea se lanseaza din 

DECLARATII > MENTOR > Articole excluse din declaratie. 

� Partenerii persoane fizice, cu CNP incorect, se transfera fara CNP in fisierul de export. 

 

 

3200200.02 (03.03.2017) 

 

D394 

� A fost corectata procedura de generare a rectificativelor pentru anul 2016 care stergea declaratiile 

generate anterior, pentru luna in care se genera declaratia rectificativa. 

 

3200200.01 (17.02.2017) 

 

D394 

� Corecteaza versiunea 3200200.00 in ceea ce priveste algoritmul de restructurare a bazei de date 

pentru D394, incepand cu ianuarie 2017 si reducand timpul de executie a procedurii. 

� Corecteaza listarea declaratiei. 

 

3200200.00 (15.01.2017) 

 

BILANT 

• A fost modificata structura formularului F30. 

• S-a refacut interfata conform noilor specificatii si s-a modificat structura de export in format xml. 

 

Observatie: 

Va trebui sa copiati arhiva BILANT 15.02.2017.zip pe calculatorul dumneavoastra si apoi sa lansati 

in executie DECLARATII > MENTOR > Import formule bilant, in care sa selectati arhiva de mai 

sus. 

 

D112 

• A fost modificat exportul declaratiei conform noii configurari de calcul a contributiei la fondul de 

asigurare de sanatate, a angajatului, corespunzator modificarilor existente pentru luna ianuarie 

din Codul fiscal. 

 

D205 

� S-a modificat procedura de generare a declaratiei si s-a actualizat structura formatului de export. 

 

Observatie: 

Va trebui sa dezarhivati fisierul D205NVE.zip si sa copiati fisierele rezultate in directorul 

NEW\DATA. 

 

D300  

� S-a modificat interfata aplicatiei si structura formatului de export. 

 

D390 

• A fost modificat formatul de export a declaratiei. 
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D394 

� A fost corectat modul de evaluare a facturilor stornate, in sensul eliminarii celor cu valoare 

negativa mai mica sau egala cu -0.005. 

� A fost restructurata aplicatia in vederea preluarii unui numar mare si foarte mare de inregistrari. 

� A fost activata raportarea detaliata a facturilor din sectiunea D. 

 

 

3200195.03 (19.12.2016) 

 

D390 

• Codul fiscal al partenerului se preia din tranzactie nu din nomenclatorul de parteneri. 

• A fost corectata preluarea livrarilor din versiunea precedenta.  

 

3200195.02 (12.12.2016) 

 

D300 

• A fost actualizata generarea datorita tratarii facturilor de vanzare cu regim special de scutire.  

 

D394 

• S-a corectat modul de generare pentru facturile stornate (sunt incluse si facturile cu valoare 

negativa generate in numele furnizorului) si anulate. 

 

 

3200195.01 (12.12.2016) 

 

ADEVERINTE 

• A fost modificata generarea adeverintei necesara eliberarii concediului medical.  

 

D394 veche 

• A fost modificata generarea declaratiei rectificative in cazul tranzactiilor cu taxare inversa, ce 

cuprind cereale.  

 

D394 

• S-a introdus posibilitatea listarii datelor din sectiunile C, D, E, F. Configurarea documentului se 

gaseste arhivata, in directorul CONFIGURARI DOCUMENTE_LISTE si poarta denumirea 

D394_16. 

 

 

3200195.00 (30.11.2016) 

 

D394 

• OBSERVATII – au fost marcate prin font colorat corectiile care presupun generarea unei 

declaratii rectificative, in cazul in care ati depus deja declaratia cu versiunea precedenta. 

• In declaratia generata pentru firme centralizate s-au corectat datele corespunzatoare sectiunii I, 

fereastra  “Utilizare facturi” si “Detalii TVA”. 

• SECTIUNEA I: 
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o “Utilizare facturi”: au fost incluse facturile anulate si autofacturile in lista facturillor 

utilizate. 

o S-a introdus totalul facturilor pentru grilele facturilor anulate si utilizate pentru 

autofacturare. 

 

 

3200194.02 (29.11.2016) 

 

D394 

• OBSERVATII – au fost marcate prin font colorat corectiile care presupun generarea unei 

declaratii rectificative, in cazul in care ati depus deja declaratia cu versiunea precedenta. 

• A fost corectata rotunjirea aplicata bazei de calcul a TVA-ului documentelor. 

• SECTIUNEA D: 

o Pentru partenerii neplatitori de TVA din sectiunea D, fara CUI, NIF, CNP din 

Romania s-a corectat codul judetului in fisierul de export daca numarul lui este mai 

mic ca 10 (adica judetele: Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, 

Botosani, Brasov, Braila). 

o A fost inclusa in fisierul de export situatia facturilor sub 10.000 lei catre persoane 

fizice. 

• SECTIUNEA G: 

o  A fost corectata preluarea facturilor cu InfoCM = Da si numarul precizat de bonuri 

>1. 

• SECTIUNEA I: 

o “Facturi simplificate”: au fost corectate achizitiile inregistrate pe chitanta / bon fiscal 

asimilat facturilor simplificate, la preluarea lor in declaratie. Baza calcularii TVA-

ului se aducea cu tot cu TVA.  

o “Utilizare facturi”: au fost excluse dintre facturile utilizate facturile stornate care se 

raporteaza in declaratia D390 sau reprezinta retur de export.  

o “Utilizare facturi”: se aduc in grilele corespunzatoare facturilor emise de beneficiari 

si/sau terti si facturile la aviz.  

o “Utilizare facturi”: in lista facturilor emise de beneficiari si/sau terti se aduc si 

facturile a caror valoare este mai mica ca 0. Facturile respective nu se mai aduc in 

lista facturilor stornate. 

o “Detalii TVA”: rubricile corespunzatoare regimurilor speciale sunt editabile. Idem 

situatia operatiunilor pentru activitati secundare, deoarece in cazul facturarilor 

partiale pentru avize multiple nu se mai poate identifica gestiunea de livrare.  

o “Detalii TVA”: s-a corectat raportarea pentru cod CAEN = 9603 Servicii pompe 

funebre. 

o “Detalii TVA”: preluarea veniturilor corespunzatoare activitatilor secundare 

inregistrate in monetare exclusiv inregistrarile cu TVA = 0. 

 

 

3200194.01 (25.11.2016) 

 

D394 

• A fost realizata generarea declaratiei in formatul corespunzator lunii octombrie 2016. Descrierea 

aplicatiei este pe site si in directorul DOCUMENTATIE al prezentului kit. 

• A fost corectat antetul grilei facturilor emise in calitate de beneficiar si algoritmul de completare 

a grilei. 
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• S-a introdus posibilitatea detalierii de catre user a campurilor CUI si Denumire din grila facturilor 

emise de terti. 

• Se pot prelua din baza de date mai mult de 32.000 de bonuri emise la casa de marcat. 

 

 

3200179.02 (28.09.2016) 

 

D112 

• A fost modificat algoritmul de completare a datei de incetare a contractului de munca pentru 

diferitele situatii ce apar datorita existentei unui concediu de crestere a copilului. 

 

D394 

• A fost corectata generarea declaratiei pentru facturile de iesire cu total zero – nu se tinea cont de 

ele la numararea facturilor. 

• S-a refacut generarea pentru tranzactiile cu taxare inversa ce cuprind articole din categoria 

"Terenuri" si/sau "Constructii".  

• S-a finalizata generarea trimestriala a declaratiei. Se poate genera inclusiv pe primele 2 luni ale 

trimestrului prin pozitionarea pe luna corespunzatoare declaratiei și selectarea tipului semestrial. 

• D 394 – cumulat pe mai multe firme – in testare. 

 

D394 veche 

• Parcurgerea bazei de date in vederea generarii declaratiilor rectificative se opreste la luna iulie 

2016. 

 

3200178.02 (23.08.2016) 

 

D394 

• A fost corectata generarea declaratiei pentru facturile de achizitie cu taxare inversa caracterizate 

prin existenta a cel putin doua articole ce au asociata aceeasi categorie de taxare inversa. 

 

ADEVERINTE 

• A fost modificata generarea adeverintei pentru aprobarea concediului de crestere a copilului. 

Datele se colecteaza pentru 24 de luni anterioare lunii de nastere a copilului chiar daca firma este 

rupta, cu conditia sa fie completata constanta generala de functionare "Datele firmei provin prin 

rupere de pe firma (Nume prescurtat)" cu numele de identificare a directorului firmei si sa existe 

date de prelucrat. 

 

 

3200178.01 (22.08.2016) 

 

D394 

• A fost corectata generarea declaratiei pentru facturile de iesire generate in lei pe baza preturilor in 

valuta ale articolelor (cursul se aplica inca odata). 

 

3200178.00 (19.08.2016) 

 

D394 

• A fost finalizata noua aplicatie de generare a declaratiei. Documentatia de utilizare si anexa 

actualizata, referitoare la modificarile operate in aplicatia WinMENTOR, in vederea asigurarii 
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conditiilor de generare a declaratiei, se gasesc in directorul DOCUMENTATIE. Este necesara 

utilizarea versiunii WinMENTOR 827.04. 

 

 

3200174.01 (10.08.2016) 

 

D112 

• A fost modificat algoritmul de completare a datei de angajare si a datei de incetare a contractului 

pentru diferitele situatii ce apar datorita existentei unui concediu de crestere a copilului si a 

pozitionarii datelor de inceput si sfarsit unele fata de altele. 

 

D208 

• A fost modificata conform noilor specificatii referitoare la structura de export: adica s-a introdus 

campul "Notificare", coloana "Act notarial" si s-au redenumit coloanele existente. 

 

VIES 

• Corectie preluare documente cu accize. 

 

 

3200172.00 (29.06.2016) 

 

A FOST SINCRONIZATA APLICATIA CU STRUCTURA BAZEI DE DATE WinMENTOR 

 

3200171.03 (20.05.2016) 

 

REVISAL 

• Actualizare export .xml pentru noua versiune a aplicatiei 6.0.5. 

 

 

3200171.02 (26.04.2016) 

 

VIES 

• Corectie preluare documente. 

 

 

3200171.01 (15.04.2016) 

 

BILANT 

• A fost modificata structura formularelor din raportarea anuala pentru 2015 si a notelor 

explicative.  

• A fost postata o noua arhiva "BILANT 15.04.2016" care contine noile relatii de calcul.  

• A fost realizata o noua optiune ce se lanseaza din DECLARATII > MENTOR > Import 

formule bilant  si care permite extragerea si copierea automata a fisierelor din arhiva 

corespunzatoare relatiilor de calcul pentru bilant, in directoarele NEW\DATA si DATA. 

 

D112 

• Listare D112 - pe Anexa 1.2 s-a introdus pe fiecare pagina luna si anul de raportare. 

 

ADEVERINTE 
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• Adeverinta CASS - corectii de forma si continut. 


