WinMENTOR
DECLARATII: versiunea 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.

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:
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).
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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
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.
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D112
• Listare D112 - pe Anexa 1.2 s-a introdus pe fiecare pagina luna si anul de raportare.
ADEVERINTE
• Adeverinta CASS - corectii de forma si continut.
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