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CONFIGUR|RI  PREALABILE

Configurarea contabil\ utilizat\ pentru articolele importate temporar va avea
contul reprezentativ 803.2 restul conturilor fiind 999 (fig. 1).

Metoda de gestiune va fi IDS pentru a putea face desc\rcarea de gestiune de pe
anumite pozi]ii de stocuri.

Se va configura o nou\ cot\ de TVA, ce se va atribui articolelor importate
temporar, la care conturile pentru `nregistrarea TVA-ului deductibil, colectat [i
neexigibil va fi 803.8 (fig. 2).

Pentru constanta de operare “Modificare conturi taxe vama” se va selecta
valoarea “Poate fi modificat”.
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INTR|RI  DIN  IMPORT  TEMPORAR

Facturile de import temporar se introduc folosind op]iunea “...din import” a
modulului MENTOR > INTRARI asem\n\tor facturilor de import definitiv singura
diferen]\ const^nd `n selectarea butonului “Import temporar”.

Articolele din factura de import temporar vor face parte din consumul necesar
realiz\rii unor articole exportate ulterior [i trebuie s\ aib\ tipul contabil si TVA
definite special pentru importul temporar (vezi mai sus).

~n fereastra urm\toare a machetei se introduc asem\n\tor facturilor de import
definitiv datele privind transportul, asigurarea [i taxele (comisioanele [i accizele)
vamale. R\spunsurile la `ntrebarile din panoul de sub datele de identificare ale DVI-
ului pentru importul temporar sunt 'Nu' ( setate implicit). Contul pentru TVA este
implicit '999' [i este utilizat de WinMentor ca un "cont corespondent" conturilor din
afara bilan]ului.

Pentru ca taxele, comisioanele si accizele vamale s\ se `nregistreze `n conturi
din afara bilan]ului (cum ar fi 803.8) trebuie setat\ constanta "Modificare conturi taxe
vam\" pe valoarea "poate fi modificat" din Constante utilizator - Constante operare [i
apoi ales contul necesar din planul de conturi `n cadrul DVI-ului.
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NOTA DE CONSUM VAM| (LOHN)

Nota de consum pentru import temporar se face pentru justificarea scutirii de
taxe vamale aferente importurilor. Scutirea de aceste taxe vamale se face numai in
cazul `n care  materialele importate apar `n consumul unor articole exportate.

~n aceast\ machet\ datele se pot introduce opera]ional sau pentru reglare.
Primul tip de `nregistrare se folose[te `n cazul `n care sunt introduse `n WinMentor
toate datele privind importul, comenzile interne, consumurile de articole importate [i
exporturile articolelor realizate. A doua modalitate de `nregistrare (pentru reglare) se
folose[te când nu au fost introduse `n WinMentor toate datele necesare realiz\rii
notelor de consum pentru vam\.

~n prima fereastra a machetei se introduc datele despre export.
~n primul panou, butonul "Invoice" permite accesul la lista ie[irilor la export

având aceea[i dat\ cu nota de consum. ~n urma select\rii unei facturi de export se
afip[eaz\  produsele [i cantit\]ile din factur\. Cantitatea preluat\ reprezint\ cantitatea
de produs exportat pentru care se calculeaz\ consumul articolelor ce au fost importate
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pentru realizarea lui.
~n  al doilea panou al machetei este adus\ comanda interna pe baza careia s-au

realizat articolele exportate, inclusiv modelul (re]eta) [i cantitatea preluat\.
~n al treilea panou pentru fiecare model exportat se afi[eaz\ consumul de

articole conform re]etei [i cantit\]ii specificate. Leg\turile dintre datele celor trei
panouri sunt realizate de WinMentor pe baza documentelor introduse.

~n a doua fereastr\ a machetei, panoul patru preia [i afi[eaz\ desf\[urat
consumurile din al treilea panou, specificând `n partea dreapt\ numarul facturii,
produsul [i modelul pentru fiecare articol consumat.

~n panoul al cincilea sunt preluate de WinMentor date despre articolele
importate afi[ate `n cosumurile din panoul al patrulea. Datele sunt aduse din DVOT [i
se refer\ la numar, data, pre], cantitate [i taxe. Soldurile sunt calculate `n func]ie de
notele de consum pentru vam\ anterioare f\r\ s\ ia `n calcul valorile din nota curent\.
~n coloana de prelu\ri, cantitatea este adus\ din primul panou al machetei iar taxele
sunt calculate propor]ional cu cantitatea preluat\.
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~n cazul `nregistr\rii datelor pentru reglare, `n primul panou se introduc manual
numerele facturilor de export [i produsele exportate. ~n al doilea panou de aceast\
dat\ se precizeaz\ modelele [i cantit\]ile pe baza c\rora se afi[eaz\ consumul de
articole din al treilea panou.

~nregistrarea pentru reglare nu mai presupune preluarea consumurilor din
DVOT ci introducerea manuala a datelor `n al cincilea panou.


