
~ncasarea facturilor prin bonuri fiscale emise la casa de ~ncasarea facturilor prin bonuri fiscale emise la casa de ~ncasarea facturilor prin bonuri fiscale emise la casa de ~ncasarea facturilor prin bonuri fiscale emise la casa de 
marcatmarcatmarcatmarcat    

 
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 de asemenea ca la solicitarea 
clien]ilor s\ fie eliberat\ [i factura. 

In aceste condi]ii in WinMENTOR pot apare urmatoarele situa]ii: 
A.A.A.A.    factura de iesire se genereaz\ cu titlu informativ, la solicitarea clien]ilor, `n baza bonului 

fiscal emis prin emulare tastatur\;  
B.B.B.B.    obliga]ia facturii de ie[ire se stinge integral [i imediat prin bon fiscal emis prin casa de 

marcat. 
C.C.C.C.    obliga]ia facturii de ie[ire se stinge par]ial ulterior emiterii acesteia prin casa de marcat. 



Cazul A.Cazul A.Cazul A.Cazul A.    
Factura de ie[ire se genereazFactura de ie[ire se genereazFactura de ie[ire se genereazFactura de ie[ire se genereaz\\\\ din bonul fiscal emis prin emulare tastatura (solu]ia  din bonul fiscal emis prin emulare tastatura (solu]ia  din bonul fiscal emis prin emulare tastatura (solu]ia  din bonul fiscal emis prin emulare tastatura (solu]ia 
clasicclasicclasicclasic\\\\ de generare factur de generare factur de generare factur de generare factur\\\\ `n baza bonului fiscal).  `n baza bonului fiscal).  `n baza bonului fiscal).  `n baza bonului fiscal).     

Aceasta factur\ este generat\ din macheta de emulare tastatura (op]iunea „Generez 
factura‰) [i pentru ea nu se face nici o `nregistrare contabil\. Desc\rcarea de gestiune pentru 
m\rfurile vândute se va face pe monetar, aceast\ factur\ fiind generat\ doar pentru listarea ei la 
cererea clientului (ferestrele de livrare [i `ncasare nu sunt accesibile - vezi figura 1). 

    
Observa]ie: Observa]ie: Observa]ie: Observa]ie: Factura nu este cuprins\ `n jurnalul de vânz\ri, pentru a nu dubla TVA-ul 

colectat ce va fi raportat preluând datele din monetarele caselor de marcat, dar va fi cuprins\ `n 
declara]ia 394. 

Fig. 1 



Cazul B. 

Stingerea obliga]iStingerea obliga]iStingerea obliga]iStingerea obliga]iilor facturate prin casa de marcat:ilor facturate prin casa de marcat:ilor facturate prin casa de marcat:ilor facturate prin casa de marcat:    
Pe pagina „~ncasare‰ a facturilor de ie[ire a fost introdus\ o nou\ rubric\ numit\ 

„~ncasare imediat„~ncasare imediat„~ncasare imediat„~ncasare imediat\\\\ prin CASA DE MARCAT‰.  prin CASA DE MARCAT‰.  prin CASA DE MARCAT‰.  prin CASA DE MARCAT‰.     
Selecta]i    valoarea „DA‰„DA‰„DA‰„DA‰  [i dup\ salvare facturile vor putea fi `ncasate integral [i imediat 

prin intermediul casei de marcat.  

 
 

Fig. 2 



~n cazul `n care modul de lucru la casa de marcat este prin emulare tastaturemulare tastaturemulare tastaturemulare tastatur\\\\    op]iunea 
„11.Casa de marcat‰ (vezi figura 2) va face legatura direct\ cu un bon fiscal. ~n acest caz pe 
bonul fiscal va fi afi[at [i num\rul facturii `ncasate.  

~n cazul modului de lucru onlineonlineonlineonline sau offlineofflineofflineoffline bonurile se vor genera din cas\, manual, 
neexistand posibilitatea interac]ion\rii directe dintre program [i casele respective. ~n acest caz 
`ntre factur\ [i bonul de cas\ nu exist\ legatur\, de aceea trebuie urm\rit contul 473 (eventual 
creat un analitic distinct pentru acesta) pentru a verifica dac\ au ramas facturi bifate ca `ncasate 
pentru care nu s-a operat bonul fiscal. Data bonului emis va fi aceea[i cu a facturii. 

    
Observa]ie: Observa]ie: Observa]ie: Observa]ie: Factura nu va fi cuprins\ `n jurnalul de vanz\ri, pentru a nu dubla TVA-ul 

colectat ce va fi raportat preluand datele din monetarele caselor de marcat fiscalizate, dar va fi 
cuprins\ `n declara]ia 394. 
 
ConfigurConfigurConfigurConfigur\\\\ri necesare:ri necesare:ri necesare:ri necesare:    

I. ConstanteI. ConstanteI. ConstanteI. Constante:  
� "Cont intermediar pentru facturi cu `ncasare prin casa de marcat" (`n Constante 
generale Mentor > Conturi diverse intr\ri/ie[iri) se va seta contul 473 sau analiticul 
corespunzator; 
� "Casa de marcat: Tipuri contabile pentru servicii pe monetare" (`n Constante generale 
Mentor > Casa de marcat): vezi tipul contabil din figura 3: 
� "Art. pt. ~NCAS|RI FACTURI PRIN CASA DE MARCAT (din factura)" (`n Constante 
generale Mentor > Casa de marcat > Casa de marcat: Emulare tastatura); 

 
II. Articolul generic necesar pentru operarea `ncasII. Articolul generic necesar pentru operarea `ncasII. Articolul generic necesar pentru operarea `ncasII. Articolul generic necesar pentru operarea `ncas\\\\rilor de frilor de frilor de frilor de facturi pe bonurile de la casa de acturi pe bonurile de la casa de acturi pe bonurile de la casa de acturi pe bonurile de la casa de 
marcatmarcatmarcatmarcat: se va defini un articol "~ncasare factura", "Factura..." etc. (astfel `ncât s\ `ncap\ pe 
bon ca denumire) de tip stoc care s\ aib\ asociat\ o caracterizare contabil\ configurat\ ca `n 
figura 3. 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). 

 

Descriere procedurDescriere procedurDescriere procedurDescriere procedur\\\\::::    
FacturaFacturaFacturaFactura este completat\ `n mod obi[nuit (cu avansuri, articole vândute sau servicii 

prestate) selectandu-se valoarea „DA‰ pentru `ncasare imediat\ prin CASA DE MARCAT. . . . La 
salvare restul de plat\ va fi egal cu 0, obliga]ia clientului fiind transferat\ contabil `n contul 
intermediar stabilit prin constant\:     

Fig. 3 

 



 
473 = 411   473 = 411   473 = 411   473 = 411       (valoarea total(valoarea total(valoarea total(valoarea total\\\\ a facturii, inclusiv a facturii, inclusiv a facturii, inclusiv a facturii, inclusiv TVA)  TVA)  TVA)  TVA)     
473 = 4427  473 = 4427  473 = 4427  473 = 4427      (minus valoarea TVA(minus valoarea TVA(minus valoarea TVA(minus valoarea TVA----lui din facturlui din facturlui din facturlui din factur\\\\))))    

 
TVA-ul din factur\ este [tornat pentru c\ acesta trebuie `nregistrat la `ncasarea prin bon fiscal. 
Desc\rcarea de gestiune se opereaz\ pe factur\. 
  

Bonul fiscalBonul fiscalBonul fiscalBonul fiscal se genereaz\ automat la apelarea optiunii „11.Casa de marcat‰ (`n cazul 
modului de lucru emulare tastatura) sau manual `n celelalte cazuri.    
   
 Pe monetaremonetaremonetaremonetare se import\ toate `nregistr\rile din casa de marcat (articolele vândute pe 
bonuri fiscale [i articolele generice corespunzatoare `ncas\rilor de facturi). ~nregistr\rile 
contabile aferente articolelor vândute vor fi:  
 

5311 = 707 5311 = 707 5311 = 707 5311 = 707     
5311 = 44275311 = 44275311 = 44275311 = 4427  
 

iar pentru `ncas\rile de facturi vor fi:   
  

5311 = 473 5311 = 473 5311 = 473 5311 = 473     
5311 = 44275311 = 44275311 = 44275311 = 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. 
 



Cazul C.Cazul C.Cazul C.Cazul C.    
Stingerea par]ialStingerea par]ialStingerea par]ialStingerea par]ial\\\\ a obliga]iilor facturate prin casa de marcat: a obliga]iilor facturate prin casa de marcat: a obliga]iilor facturate prin casa de marcat: a obliga]iilor facturate prin casa de marcat:    

Pe pagina „~ncasare‰ a facturilor de iesire nu se modific\ valoarea implicit\ a rubricii 
„~ncasare imediata prin CASA DE MARCAT‰; „~ncasare imediata prin CASA DE MARCAT‰; „~ncasare imediata prin CASA DE MARCAT‰; „~ncasare imediata prin CASA DE MARCAT‰; aceasta ramâne pe „NU‰ „NU‰ „NU‰ „NU‰. 

~n acest caz facturile vor fi `ncasate total sau par]ial ca pan\ acum: prin cas\, efecte 
comerciale, din `ncas\rile `n avans pentru decontare sau prin compensare. ~ncasarea facturilor 
se va putea opera oricând nefiind nici o restric]ie de timp [i valoare.  

    
~ncepand cu versiunea 493.2 se poate defini o cas\ fictiv\ care sa aib\ asociat\ o 

caracterizare contabil\ cu 581 drept cont reprezentativ si care s\ fie asociat\ `n constantele 
specifice casei de marcat.  

Aceast\ cas\ va permite stabilirea leg\turii `ntre decontarea unui document [i bonul 
fiscal emis la casa de marcat. Astfel, aceste `nregistr\ri reprezint\ un pas intermediar `n procesul 
de `ncasare facturi/avansuri prin casa de marcat. 

~n rândurile ce urmeaz\ sunt prezentate configur\rile necesare [i descrierea acestei 
variante de lucru. 
 
ConfigurConfigurConfigurConfigur\\\\ri necesare:ri necesare:ri necesare:ri necesare:    

I.ConstanteI.ConstanteI.ConstanteI.Constante:  
� "Casa de marcat: Tipuri contabile pentru servicii pe monetare" (`n Constante generale 
Mentor > Casa de marcat) vezi tipul contabil din figura 3; 
� "Art. pt. ~NCAS|RI FACTURI PRIN CASA DE MARCAT (din trezorerie)" (`n Constante 
generale Mentor > Casa de marcat > Casa de marcat: Emulare tastatura); 
� „Art. pt. INCASARI AVANSURI PRIN CASA DE MARCAT (din trezorerie)‰ (`n 
Constante generale > Casa de marcat > Casa de marcat: Emulare tastatura); 
� „CASA GENERICA pentru incasari prin casa de marcat din trezorerie‰ (`n Constante 
generale > Casa de marcat > Casa de marcat: Emulare tastatura): aici trebuie selectat\ o 

Fig. 4 



cas\ speciala, destinata exclusiv `ncasarilor de facturi prin bonuri fiscale emise din 
emulare tastatura. Aceasta cas\ trebuie s\ aib\ asociat\ o caracterizare contabil\ cu 581 
drept cont reprezentativ. 
 

II. Articole generice necesare pentru operarea `ncasII. Articole generice necesare pentru operarea `ncasII. Articole generice necesare pentru operarea `ncasII. Articole generice necesare pentru operarea `ncas\\\\rilor de facturi prin bonurile fiscale de rilor de facturi prin bonurile fiscale de rilor de facturi prin bonurile fiscale de rilor de facturi prin bonurile fiscale de 
la casa de marcat:la casa de marcat:la casa de marcat:la casa de marcat:  
Pentru `ncas\rile de facturi (inclusiv cele de rate) [i avansuri pe bon fiscal se vor defini 
dou\ articole "Incasare factura" / "Factura..."  si „Incasare avans‰ (astfel `ncât s\ `ncap\ pe 
bon ca denumire), de tip stoc, care sa aib\ asociat\ o caracterizare contabil\ configurat\ ca 
`n figura 5. Se vor folosi articole separate pentru incasarile de facturi si pentru `ncasarile `n 
avans pe bonuri fiscale.  

 

  
De asemenea, toate aceste articole trebuie s\ aib\ TVA 0 pentru c\ acesta se 

`nregistreaz\ pe factur\ sau `n trezorerie (pentru avansuri), nu pe monetar. Motivul excluderii 
este faptul c\ `n jurnal apare factura ca document fiscal prin care s-a `nregistrat baza [i TVA-ul 
colectat. 
 
Descriere pDescriere pDescriere pDescriere procedurrocedurrocedurrocedur\\\\::::    

FacturileFacturileFacturileFacturile se introduc normal l\sându-se valoarea implicit\ „NUNUNUNU‰ pentru „~ncasare „~ncasare „~ncasare „~ncasare 
imediatimediatimediatimediat\\\\ prin CASA DE MARCAT prin CASA DE MARCAT prin CASA DE MARCAT prin CASA DE MARCAT‰ deoarece nu se [tie `n acest moment cum se va face: prin 
cas\, banc\, compensare sau bon fiscal. 
    

~ncasarea facturilor prin casa de mar~ncasarea facturilor prin casa de mar~ncasarea facturilor prin casa de mar~ncasarea facturilor prin casa de marcat: cat: cat: cat: se opereaz\ pe casa selectata `n constante (fig. 
6). Notele contabile aferente vor fi: 

 
581 = 411581 = 411581 = 411581 = 411   sau  
581 = 409, 4427581 = 409, 4427581 = 409, 4427581 = 409, 4427    

 

 

 

Fig. 5 
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 Generarea bonurilor fiscale: Generarea bonurilor fiscale: Generarea bonurilor fiscale: Generarea bonurilor fiscale:     
 Dac\ se lucreaz\ cu emulare tastaturemulare tastaturemulare tastaturemulare tastatur\\\\ se poate face leg\tura automat\ cu bonul fiscal 
prin selectarea casei de marcat: se deschide macheta „Emulare tastatura‰ (fig. 6), este preluat 
articolul aferent [i num\rul facturii pe care o achit\ (dac\ se `ncaseaz\ o factur\ [i nu un 
avans).**** 
 Dac\ se lucreaz\ cu case de marcat onlineonlineonlineonline sau offlineofflineofflineoffline, dup\ `nregistrarea `ncas\rii pe 
aceast\ macheta, nu se mai folose[te op]iunea „Casa de marcat‰ ci se opereaz\ manual un bon 
fiscal cu „Incasare factura‰. ~n acest caz `ntre decontarea facturii [i bonul de cas\ nu exist\ 
legatur\, de aceea trebuie urm\rit contul 581 (eventual creat un analitic distinct pentru acesta) 
pentru a verifica dac\ au ramas diferen]e `ntre valoarea `ncas\rilor de facturi [i bonurile 
aferente. 
    ****************~n cazul modului de lucru emulare tastaturaemulare tastaturaemulare tastaturaemulare tastatura traseul poate fi invers: direct de pe bonul 
de casa cu click-dreapta de mouse „~ncasare prin Trezorerie - Tranzactii casa‰  se deschide 
macheta „Tranzactii casa‰ completându-se automat casa generic\. Dupa operarea `ncasarilor de 
facturi sau avansuri se completeaz\ automat bonul initial cu articolele corespunzatoare din 
constante. 
 
 Pe monetaremonetaremonetaremonetare se import\ toate `nregistr\rile din casa de marcat (articolele vândute pe 
bonuri fiscale [i articolele generice corespunzatoare `ncas\rilor de facturi [i avansuri). 
~nregistr\rile contabile aferente articolelor vândute vor fi:  
 
 5311 = 7075311 = 7075311 = 7075311 = 707  [i  
 5311 = 4427 5311 = 4427 5311 = 4427 5311 = 4427     
 
iar pentru `ncas\rile de facturi, avansuri sau rate vor fi:  
 
 5311 = 5815311 = 5815311 = 5815311 = 581 (valoarea inclusiv TVA).(valoarea inclusiv TVA).(valoarea inclusiv TVA).(valoarea inclusiv TVA).  
 
~n acest fel se sting valorile `nregistrate pe 581 pe trezorerie. 

 
~n jurnalul de vanz\ri se vor reg\si facturile sau avansurile din trezorerie, ca documente 

generatoare de TVA. 
 


