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hMARFA V8.7B – 

Jurnale şi decont TVA, alte declaraţii 

   Reglementări 

 

 Legea 227/08.09.2015 privind Codul fiscal (MO 688/10.09.2015), descărcabilă în formă 

actualizată, cu Norme de pe site-ul ANAF  

 HG 1/06.01.2016 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal (MO 22/13.01.2016)  

 Ordinul 588/01.02.2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) 

„Decont de taxă pe valoarea adăugată“ (MO 93/08.02.2016)  

 Ordinul 522/26.01.2016 privind aprobarea modelului şi conținutului unor formulare de 

declaraţii informative (MO 78/03.02.2016) (D392)  

 Ordinul 3769/23.12.2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor 

efectuate pe teritoriul naţional … (MO 11/07.01.2016)  

 Ordinul 591/03.02.2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 

VIES) … (MO 94/08.02.2016)  

 

 

Conţinut 

 

 Editarea şi listarea jurnalelor TVA, cu gestionarea detaliată a cotelor de TVA 

 Actualizarea declaraţiilor în hMARFT pentru 2016. 

 Pregătirea evidenţei pentru noul model complex al D394 începând cu trim.I 2016. 

 

Noutăţi în declaraţii 

 

 Ecranele, listele jurnalelor TVA au fost adaptate noilor condiţii. Se poate ţine 

evidenţa noilor cote, în jurnale apar subtotaluri corespund întocmai unor rânduri 

din D300. S-au reproiectat şi situaţiile în Excel. 

 Se poate completa D300 conform modelului valabil pentru 2016. 

 

Utilizatorii la care versiunea bazei de date hMARFT este V4.3B (tasta F7) trebuie să 

ruleze update-ul din 17.02.16 de la adresa http://hamor.ro/update/ pentru 

generarea automată a D300 (ANAF a publicat structura după prima lansare a 

upgradeului). 

 S-a introdus o listă nouă pentru verificarea datelor între contarea din hMARFA şi 

diferite rânduri din D300 sau jurnale. 

 D390 este reglementat de un nou ordin, poate fi generat 

 D392 se poate depune pe anul 2015 generat din hMARFT de firmele care au avut cifră 

de afaceri mai mică de 220.000 lei în 2015. 

 D394 se poate genera pe primele 2 luni de către plătitorii lunari. La cereale şi 

plante tehnice apar şi câteva poziţii noi în LG 227/15, dar la această dată 

Nomenclatorul din programul de validare nu este actualizat. 

 

   Alte noutăţi tehnice 

 

 Verificare parteneri - s-au introdus noi metode alternative de identificare a 

situaţiei partenerilor 

 S-a introdus noul meniu Notiţe 

 Documentele furnizorului se pot introduce mai detaliat, se poate introduce lunar 

numărul de bonuri fiscale pentru D394 nou, etc. 

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_fizice/legislatie/codul_fiscal/!ut/p/a1/lZHNCoJAEICfxYNXd1KQpdtq4SKUHVrUvcQK_oF_rJav3yYRSWU1txm-b4aZQRxFiDfiUuZiKNtGVLec2ye6ojY1sekDDWwgLg0wYwEA2AqIFQAfgsDcx2TrKB_vGXZVwbPu_gLw0_wH4AXYUoB53DjUtWD3rz-f722--iHiSytOHSZg6UTzDq87-IjnVZtM_4hJk1g4R1ymWSpTaZylKhfD0K110GEcR0M0IjNkq8M7vGj7AUVPGOpqxlgE5aEOcU807QoOZfI0/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0gxSDZIMjgySjg0RDQwQUM1RlNWR1UzMDg2/
http://hamor.ro/update/

