~ncasarea facturilor prin bonuri fiscale emise la casa de
marcat
Conform ordonan]ei de urgen]\ 28/1999, agen]ii economici care efectueaz\ livr\ri de
bunuri cu am\nuntul, precum [i prest\ri de servicii direct c\tre popula]ie sunt obliga]i s\
utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. Ordonan]a prevede deasemenea ca la solicitarea
clien]ilor s\ fie eliberat\ [i factura.
In aceste condi]ii in WinMENTOR pot apare urmatoarele situa]ii:
I. in cazul utilizarii caselor de marcat cu operare prin emulare tastatura
A. factura de iesire se genereaza ulterior bonului fiscal emis prin emulare
tastatura (solu]ia clasic\);
B. bonul fiscal se genereaz\ ulterior facturii de ie[ire (solutie noua);
II. `n cazul utiliz\rii caselor de marcat cu operare ON LINE [i OFF LINE (solutie noua).

I. Configur\
Configur\ri
Sunt necesare pentru cazurile I.B si II prezentate mai sus.
1. Constante:
Constante
 "Cont intermediar pentru facturi cu `ncasare prin casa de marcat" se va seta contul
473 sau analiticul corespunzator (`n Constante generale Mentor > Conturi diverse
intr\ri/ie[iri);
 "Articol generic pt. ~NCAS|RI FACTURI PRIN CASA DE MARCAT" vezi pct.2 (`n
Constante generale Mentor > Casa de marcat);
 "Casa de marcat: Tipuri contabile pentru servicii pe monetare" vezi pct.2 (`n
Constante generale Mentor > Casa de marcat)
2. Articol necesar pentru operarea `ncas\
`ncas\rilor de facturi pe bonurile de la casa de marcat:
marcat se
va defini un articol "Incasare factura", "Factura..." etc. (astfel `ncât s\ `ncap\ pe bon ca
denumire) de tip stoc care sa aib\ asociat\ o caracterizare contabil\ configurat\ ca `n
figurile 1 si 2. Se va folosi un singur articol atat pentru facturile de avans cat [i pentru cele
de vanzare m\rfuri (cu sau f\r\ [tornare de avans pe aceste facturi).
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II. Introducerea facturilor
Facturile de ie[ire se completeaz\ `n mod obi[nuit, numai c\ pe pagina „Incasare‰ a fost
introdus\ o nou\ rubric\ numit\ „Incasare
Incasare prin Casa de Marcat?‰.
arcat? Aceasta poate lua una dintre
valorile din figura 3:

operare prin emulare
tastatura

Fig.3
Fig.3

-

„F\
„F\r\ `ncasare prin casa de marcat‰ - valoare implicita. Facturile care poart\ aceast\ bif\ vor
fi `ncasate ca [i pân\ acum prin chitan]\, ordin de plat\, CEC etc. [i nu prin casa de marcat.

-

„Cu `ncasare prin casa de marcat [i desc\
desc\rcare de gestiune pe aceast\
aceast\ FACTUR|‰ (cazul I.B
I.B
si II).
II). Facturile care poart\ aceast\ bif\ au restul de plat\ egal cu 0 iar obliga]ia clientului
este 0 fiind transferat\ contabil `n contul intermediar stabilit prin constant\:
473=411 (valoarea total\ a facturii, inclusiv TVA)
473= 4427 (minus valoarea TVA-lui din factur\)
TVA-ul din factur\ este [tornat pentru c\ acesta trebuie `nregistrat la `ncasarea pe bon fiscal.
Desc\rcarea de gestiune se opereaz\ pe factur\.
Dac\ se lucreaz\ cu emulare tastatura (cazul I.B
I.B) se poate face leg\tura `ntre factur\ [i
bonul fiscal direct din macheta de facturi, pagina "Incasare", op]iunea "Casa de marcat"
(fig.3).
Aten]ie!
~n cazul II `ntre factur\ [i bon de cas\ nu exist\ legatur\, de aceea trebuie urm\rit contul
473, eventual creat un analitic distinct pentru acesta.
Observa]ie:
Factura nu este cuprinsa in jurnalul de vanzari, pentru a nu dubla TVA-ul colectat ce va fi
raportat preluand datele din monetarele caselor de marcat, dar va fi cuprins\ in declara]ia
394.

-

„Cu `ncasare prin casa de marcat [i desc\
desc\rcare de gestiune pe MONETAR‰ (cazul
(cazul I.A).
I.A).
Aceast\ bif\ este completat\ automat la generarea facturii direct din bonul fiscal emis prin
emulare tastatura [i nu poate fi modificat\ de utilizator. Nu se pot completa manual facturi
cu acest tip de `ncasare. Facturile care poart\ aceast\ bif\ au restul de plat\ egal cu 0 [i nu
se face nici o `nregistrare contabil\ aferent\ lor. Desc\rcarea de gestiune pentru m\rfurile
vandute se va face pe monetar, aceast\ factur\ fiind generat\ doar pentru listarea ei la
cererea clientului.
Observa]ie:
Factura nu este cuprinsa in jurnalul de vanzari, pentru a nu dubla TVA-ul colectat ce va fi
raportat preluand datele din monetarele caselor de marcat, dar va fi cuprins\ in declara]ia
394.

II. Generarea monetarelor

Pe monetare se import\ toate `nregistr\rile din casa de marcat (articolele vândute pentru
cazul I.A
I.A [i articolele generice corespunzatoare `ncas\rilor de facturi pentru cazurile I.B
I.B [i II).
II
Inregistr\rile contabile aferente articolelor vândute vor fi: 5311=707 [i 5311=4427 iar pentru
`ncas\rile de facturi vor fi: 5311=473 [i 5311=4427.
~n acest fel se sting valorile `nregistrate pe 473 pe facturi [i TVA-ul se `nregistreaz\ pe
monetar. ~n jurnalul de vanz\ri se vor reg\si tot monetarele, ca documente generatoare de
TVA.

