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Ce Vă oferă soluția?

Aveți un ERP internațional, 
care NU conține soluții specifice României 
privind jurnalele de TVA, decont TVA, VIES, 394?

ERP
??? jurnale TVA

300, VIES, 394
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Ce Vă oferă soluția?

Vă oferim o soluție  de elaborare a acestor 
siuații pornind de la datele exportate din ERP.
Soluție dezvoltată în programul HAMOR Soft ®,
numit hMARFĂ.

ERP
jurn.TVA,

300, 

VIES, 

394

http://www.hamor.ro/doc/hmarfa
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Istoric

Implementări deja funcționale cu 
ERP-uri: SAP, EOS,

adaptabil și pentru altele noi.
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Informații minimale de la ERP

ERP-ul va trebui să exporte cel puțin:

• CIF parteneri

• Tip tranzacție  sau cod TVA

• Cota TVA

• Sumele

• TVA la încasare sau nu
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Cod TVA din ERP

Cod TVA: 

soluția existentă se bazează pe existența 
codului de TVA exportabil din ERP. 

Pe baza acestuia stabilim cum trebuie 
importate datele în hMARFĂ, adică: 

tipul de document, codul de TVA specific 
hMARFĂ, tip articol etc.
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Pașii - ERP

ERP:
- export date în XLS
- eventual: ajustări manuale în XLS

OBS. În loc de XLS poate să fie și TXT, CSV, XML
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Pașii - hMARFĂ

hMARFĂ:
- pregătiri:

- arhivare luna precedentă, inițializare lună nouă

- import  parteneri noi, recepții, facturi
- ajustări manuale:

- operare plăți recepții TVAI precedente
- la recepții: marcare BF cu CIF, facturi simplificate etc.
- la recepții de la neplătitori de TVA: specificare fel achiziție
- la facturi: marcare autofacturi /facturi în nume ben.
- defalcare pe coduri achiziții/taxări inverse

- extragere jurnale de TVA, declarații
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hMARFĂ – despre 

hMARFĂ – două module:
hMARFĂ de bază – documente primare,

generare note contab.
hMARFT – jurnale TVA, declarații



Recapitulare 

o datele se exportă din ERP

o datele se importă în hMARFĂ ca și documente primare

o în hMARFĂ ajustate manual, completate câteva date

o în modulul hMARFT:

o se preiau datele din hMARFĂ în jurnalele de TVA, 

o apoi din jurnalele de TVA se generează declarațiile 
D394, D390, D300

o se confruntă rezultatele obținute cu contabilitatea.
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Recapitulare 
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Concluzii

A. Rezultate: 
- jurnale de TVA:  listate/ XLS conform 

cerinţelor din România
- declarații 300, 390, 394
- instrumente de verif. corelații între declar.

B. Dezavantaj:
- necesită ajustări manuale => trebuie 

învățat la un anumit nivel hMARFĂ
C. Timp de lucru: cca. 8 ore pe lună
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Costuri 

o între 5000-10000 lei 

o cuprinde licenţe, analiză, implementare, 
instruire și primele 3 luni de asistență pt. 
utilizare

o valoarea finală depinde de complexitatea 
datelor sursă, de necesarul de asistență, de 
cheltuielile de deplasare necesare (majoritateaa
lucrărilor pot fi executate de la distanţă).
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Posibilităţi de extindere 

Datele fiind preluate în hMARFA devine posibilă 
utilizarea facilităţilor hMARFA, hMARFE şi
dezvoltarea unor soluţii la preţ accesibil: 

o Reevaluarea facturilor în valută cu posibilitatea 
generării de note contabiel

o Calcul şi evidenţă provizioane cu posibilitatea 
generării de note contabile

o Diverse situaţii manageriale
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Date de contact

BODOSI Imre +40 722-587.338

hamor@hamorsoft.ro

www.hamorsoft.ro

BALÁZS Gyöngyvér +40 720-003.562

conssi@conssi.ro
www.conssi.ro

http://www.hamorsoft.ro/
http://www.conssi.ro/

