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Fi[e fiscale 2008
Reproiectat pe baza cerin]elor ordinului 2293 al Ministrului Finan]elor Publice din 03
decembrie 2007, programul ofer\ facilit\]i noi de elaborare, consultare [i editare a fi[elor
fiscale.
Lansarea programului se face din “SALARII” > “GLOBALIZARE” > “FI{E FISCALE”, fereastra
afi[at\ fiind ca cea din fig. 1.

Fig. 1.
Dac\ luna decembrie a fost `nchis\ nu este nevoie s\ anula]i `nchiderile de lun\ ci doar
trebuie s\ completa]i anul 2008 [i luna 12 `nainte de generarea fi[elor.
Pentru a putea genera fi[ele fiscale selecta]i butonul “GENERARE”. Programul va baleia baza
de date `ncepând cu prima lun\ din anul curent, existent\ `n baza de date, pân\ `n luna de
lucru curent\ preluând datele referitoare la angaja]ii firmei necesare gener\rii fi[elor fiscale.
~n urma gener\rii datelor, fereastra ce con]ine datele de identificare a firmei va ar\ta ca `n
figura 2.

Fig. 2.
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Exist\ dou\ posibilit\]i de modificare sau completare a datelor afi[ate:

modificarea direct\ `n fereastra afi[at\ - cu men]iunea c\ actualiz\rile operate se vor
pierde `n cazul oper\rii unei noi gener\ri de date;

modificarea datelor `n baza de date [i reluarea opera]iei de generare pentru actualizarea
datelor afi[ate - are avantajul c\ ori de câte ori ve]i relua opera]ia de generare a datelor
fi[elor fiscale datele afi[ate vor fi corecte.
~n cazul datelor referitoare la identificarea firmei dac\ ave]i de f\cut complet\ri este
recomandabil s\ le opera]i direct `n machetele referitoare la datele firmei, adresa de e-mail
fiind preluat\ din “CONSTANTE GENERALE” > “E-MAIL” > “ADRESA E-MAIL FIRMA
CURENT|”.
~n fereastra “VENIT BAZ|” (vezi fig. 3) sunt afi[a]i `n grila din stânga to]i titularii contractelor
de baz\ [i contractelor speciale din baza de date (condi]ii de salarizare), activi `n perioada
delimitat\ de prima lun\ existent\ `n baza de date (de la `nceputul anului curent) [i luna de
lucru curent\.
Grila permite selectarea unei `nregistr\ri prin pozi]ionarea `n una din cele trei coloane [i
tastarea numelui, prenumelui sau num\rului de marc\ al persoanei c\utate.
O alt\ posibilitate pe care o ofer\ grila este cea de a [terge `nregistr\ri `n cazul `n care s-a
operat gresit `n SALARII [i contractele pentru unul sau mai mul]i angaja]i au fost dublate,
triplate, etc. `n baza de date. ~n acest caz, va trebui s\ introduce]i manual detaliile
corespunz\toare `nregistr\rilor [terse (de aceea e bine s\ le nota]i `nainte de [tergere!).
Pentru fiecare `nregistrare din gril\, `n partea dreapt\, sunt prezentate detalii structurate `n trei
ferestre diferite.

Fig. 3.
Prima fereastr\ “DATE GENERALE” (fig. 3) con]ine elemente de identificare a titularului
contractului, respectiv cuprinse `n nomenclatorul de personal. Data angaj\rii [i data desfacerii
contractului de munc\ sunt preluate din condi]iile de salarizare [i se completez\ numai `n
cazul `n care corespund anului curent.
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Fig. 4.
A doua fereastr\ “VENITURI” con]ine veniturile salariale ce urmeaz\ a fi declarate:

Venit brut: venitul brut lunar din salarii realizat de angajat

Deduceri: deducerea personal\ de baz\ acordat\ pentru luna respectiv\

Alte ded.: cotiza]ia sindical\ pl\tit\ `n luna respectiv\ [i contribu]iile la fondurile de
pensii facultative (acestea sunt aduse doar dac\ au fost definite drept re]ineri
permanente cu Neimpozabil = Da)

Venit b.c.: veniturile impozabile lunar

Impozit re]inut: impozitul calculat lunar
A treia fereastr\ “DEDUCERI” con]ine deducerile personale ale titularului de contract [i ale
persoanelor aflate `n `ntre]inere.
Grila superioar\ permite [tergerea `nregistr\rilor dublate datorate utiliz\rii gre[ite a
programului de salarii.
Fereastra “ALTE VENITURI” este asem\n\toare `n privin]a structurii cu “VENIT BAZ|”,
con]inând date referitoare la titularii contractelor de tip conven]ie f\r\ carte de munc\,
conven]ie cu carte de munc\, cumul func]ii, cumul pensionar, special conven]ie, activi `n
perioada delimitat\ de prima lun\ existent\ `n baza de date (de la `nceputul anului curent) [i
luna de lucru curent\ (vezi fig. 5).
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Fig. 5.
Spre deosebire de fereastra ‘VENIT BAZ|”, `n aceast\ fereastr\ exist\ doar dou\ nivele de
detaliere a datelor referitoare la titularii contractelor: “DATE GENERALE”, [i “VENITURI”.
OBSERVA}II:

Tipul venitului este preluat din condi]ii de salarizare câmpul “TIP VENIT” (se completeaz\ cu
TV1, TV2, etc.).
TV1 = venituri din salarii realizate `n baza unui contract individual de munc\ sau a unui statut
special prev\zut de lege, `n afara func]iei de baz\
TV2 = indemniza]ia lunar\ brut\, suma din profitul net [i alte drepturi cuvenite
admnistratorilor la companii `n baza contractului de administrare
TV3 = sume primite de membrii fondatori ai SC constituite prin subscrip]ie public\
TV4 = sume pl\tite reprezenta]ilor `n AGA, `n consiliul de administra]ie [i `n comisia de
cenzori
TV5 = sume primite de reprezenta]ii `n organisme tripartite, potrivit legii
TV6 = indemniza]ia lunar\ a asociatului unic
TV7 = alte drepturi de natur\ salarial\

EXPORTUL FI{ELOR FISCALE
Interfa]a referitoare la exportul fi[elor fiscale (`n format .TXT sau .DBF) este cunoscut\ deja
din versiunea precedent\ a programului (vezi fig. 6).
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Fig. 6.
OBSERVA}II:

De[i nu este exclus\ posibilitatea de a exporta fi[ierele direct pe dischet\, v\ recomand\m ca
exportul s\ se fac\ `ntâi pe discul calculatorului [i abia dup\ aceea s\ se fac\ o copie sau mai
multe pe dischet\, CD, DVD sau Flash Memory.

VERIFICAREA {I LISTAREA FI{ELOR FISCALE
Verificarea [i listarea fi[elor se va face din programul ministerului de finan]e ce poate fi
desc\rcat de la adresa:
http://www.mfinante.ro/link.jsp?body=/contribuabili/sistemul_fiscal/programe33.htm
Dupa instalare verifica]i setarea datei sistemului de operare din Start> Settings> Control Panel>
Regional and Language Options> Customize> Date, aceasta trebuie sa fie de tipul zi/lun\/an
(dd/MM/yyyy) atata timp cat se lucreaza cu programul “Fise fiscale 2008”.
Din aplica]ie se selecteaz\ butonul “Preluare [i verificare fi[iere de date”, se alege calea spre
discul unde a fost f\cut exportul fi[elor din Mentor [i se d\ “Preluare date an curent 2008
(fisiere .dbf/.txt)” (vezi fig. 7).

Fig. 7.
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Dac\ dup\ verificare nu sunt erori pute]i continua prelucrarea fi[elor pentru a le lista.
Automat firma verificat\ apare drept angajator existent [i ve]i putea face modific\rile direct `n
aplica]ia de la finan]e precum [i listarea acestora, fereastra afi[at\ fiind ca cea din fig. 8.

Fig. 8.

SUCCES!!!
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