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hMARFA V8.6A – 

Eviden ţa TVA în 2016 şi nout ăţi tehnice 

 

   Reglement ări 
 

� Legea 277/08.09.2015 privind Codul fiscal (MO 688/1 0.09.2015), cu modific ările şi 
complet ările ulterioare 

 
� Ordinul 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglement ărilor contabile privind 

situa ţiile financiare anuale individuale şi situa ţiile financiare anuale 
consolidate (MO 963/30.12.2014), cu modific ările şi complet ările ulterioare  

 
 
   Eviden ţa TVA în 2016 

� Cota standard scade la 20% 

� Unele pozi ţii cu 9% trec la 5% 

� Apa potabil ă şi pentru iriga ţii va avea cota de 9% 

� Apar noi pozi ţii pentru care se aplic ă taxarea invers ă 

  TVA în hMARFA 2016 

• Este posibil ă preg ătirea Nomenclatorului de articole dinainte de trece rea la 2016 

• Pre ţul de vânzare poate fi rotunjit automat sau ajustat  manual 

• La începutul lui 2016 datele preg ătite se preiau în hMARFA, inclusiv în fi şierul 
Cote TVA reproiectat, care con ţine istoricul modific ării cotelor 

• Astfel, în func ţie de data documentului ad ăugat/modificat, cota aplicabil ă va fi 
cea corect ă, valabil ă pentru data documentului 

• Este posibil lucrul cu cote din 2015 şi dup ă trecerea la 2016 (ex. documente din 
2015 înregistrate în 2016, retururi, avansuri etc.)  

• Pentru comer ţul cu am ănuntul  cu eviden ţă cantitativ-valoric ă în hMARFA pre ţurile 
de vânzare cu am ănuntul pot fi recalculate cu ajutorul op ţiunii dedicate. Vor fi 
generate automat documente de modificare pre ţ. 
 

   Ce nout ăţi tehnice mai ofer ă hMARFA V8.6A? 

 

� Curs valutar BNR desc ărcabil de pe internet pe perioada şi pentru valutele indicate 
de utilizator 

� Lansare pagin ă web cu cursuri de schimb b ănci comerciale  

� Listare registru de cas ă sau alte file utilizator pe perioada indicat ă 

� Posibilitatea de a seta dinainte gestiunea din care  se fac ie şirile la documentele 
de ie şire, pentru evitarea erorilor 

� La documentele în pre ţ vânzare  cu am ănuntul, se afi şeaz ă pre ţul de vânzare cu TVA 

� Lansare pagin ă web parteneri direct din Firme 

� Repozi ţionare ferestre de ajutor cu mouse-ul pentru vizual izarea mai comod ă a 
datelor de pe ecran 

� Şi altele – vezi documenta ţia complet ă  
 
 
 
 
 



 
Ce nu este rezolvat deocamdat ă? 
 

o Nu exist ă Norme pentru Codul fiscal 2016 
o Nu sunt publicate modelele declara ţiilor aplicabile în 2016  
o Din motivele de mai sus, completarea corect ă a jurnalelor TVA când exist ă şi cota de 

5%, completarea corect ă a declara ţiilor vor necesita un nou update/upgrade  


