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hMARFI - Stingere solduri facturi neplătite/neîncasate 

În multe cazuri, pe facturi rămân în sold (în plus sau minus) diferenţe nesemnificative.  

De exemplu: Factura eliberată este în suma de 99.97 lei, iar clientul virează în contul acestei facturi suma de 
100 de lei. Dacă nu mai avem alte relaţii comerciale cu acel partener, se poate întâmpla, ca suma să nu se 
regularizeze ulterior.  

Fiind vorba de diferenţe nesemnificative, în timp apare nevoia stingerii acestor solduri. Stingerea soldurilor 
se poate face ori prin compensarea acestor diferenţe între facturi, sau includerea pe cheltuieli/venituri ale 
acestor sume.  

Stingerea soldurilor prin includerea acestora pe cheltuieli/venituri se poate face prin generarea unor documente 
de încasare/plată prin care soldurile facturilor devin zero şi prin care operaţiile respective se pot contabiliza 
corespunzător.  

În contabilizarea stingerii, de regulă se pot folosi două variante de abordare:  

1.) Varianta 1 - soldurile se contabilizează direct pe conturile de cheltuieli/venituri aferente.  

6588  = 4111 - în cazul stingerii soldurilor aferen te facturilor neîncasate 
sau  
401   = 7588 - în cazul facturilor nepl ătite 

2.) Varianta 2 - soldurile se contabilizează în prima fază pe contul 581, apoi suma cumulată este 
contabilizată pe conturile de cheltuieli/venituri aferente.  

581   = 4111 - în cazul stingerii soldurilor aferen te facturilor neîncasate 
6588  = 581  
 sau  
401   = 581  - în cazul facturilor nepl ătite 
581   = 7588   

În hMARFA, prin soluţia oferită, se pot stinge soldurile:  

• facturilor în lei aferente recepţiilor,  
• facturilor de cheltuieli incluse in recepţii,  
• facturilor in lei eliberate.  

Tipurile de documente folosite în hMARFA:  

• Varianta 1:  
o „Plată“ sold factură furnizor (PSOLD) pentru stingerea soldului facturilor neplătite  
o „Încasare“ sold factură client (ISOLD ) pentru stingerea soldului facturilor neîncasate  

• Varianta 2:  
o „Plată“ furnizor (PCOMP) pentru stingerea soldului facturilor neplătite  
o „Încasare“ factură (ICOMP ) pentru stingerea soldului facturilor neîncasate  
o „Încasare“ sold factură client (ISOLD ) - pentru includerea sumei pe venituri  
o „Plată“ sold factură furnizor (PSOLD) - pentru includerea sumei pe cheltuieli  

Aceste operaţii trebuie introduse într-un jurnal de Încasări/plăţi de tip MIX -Alte încasări/plăţi în lei. 


